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Název: Návštěva Hospitalu Kuks jako výchovně vzdělávací projekt pro 

1. stupeň ZŠ 

Abstrakt: 

Cílem této diplomové práce je vytvořit výchovně vzdělávací projekt pro ţáky 

ze 4. a 5. ročníků ZŠ, který jim přiblíţí Hospital Kuks – významnou barokní 

památku ve východních Čechách především z hlediska jejího primárního 

významu, a to sociální péče v 18. století. Záměrem je u ţáků skrze ţivot 

chovanců rozvíjet jejich sociální cítění. Na základě získaných poznatků přímo 

na Hospitalu Kuks ţáci poté vymyslí vlastní nadaci.  

Klíčová slova: 

Hospital Kuks, baroko, výchovně vzdělávací projekt, sociální péče, nadace, 

sociální cítění 

Title: Planning students learning baroque Hospital Kuks field trip 

Summary:  

The goal of the thesis is to create an educational project for pupils of 4th and 

5th grade of primary school which introduces them to Hosptial Kuks – 

a unique Baroque monument in Eastern Bohemia.  

The main aim of the project is to support students' social abilities and field 

knowledge with the original intention of the founder – social care in the 

18th century; students then develop their own foundation based on the 

gained information and knowledge. 

Key words: 

Hospital Kuks, Baroque, educational project, social care, foundation, social 

feeling 
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Úvod 

Hospital Kuks je význačná barokní památka ve východních Čechách. 

Je oblíbeným turistickým cílem i místem, kam jezdí odborníci za poznáním. 

Je významný nejen svou architektonickou hodnotou v podobě barokní stavby 

a uměleckou hodnotou díky ojedinělému souboru soch Ctností a Neřestí od  

známého barokního sochaře rakouského původu Matyáše Bernarda Brauna, 

ale také účelem, za kterým byl zaloţen a vybudován.  

Hrabě František Antonín Špork, zakladatel hospitalu, měl hluboké 

sociální cítění a na památku svého otce, vojáka a generála rakouské 

vojenské jízdy, nechal na konci 18. století zřídit Hospitální nadaci Františka 

Antonína Šporka a postavit budovu, kde našlo útočiště v průběhu několika 

staletí mnoho starých muţů, vojáků, kteří uţ, nemohli pracovat a nebyl nikdo, 

kdo by se o ně postaral. Hospital plnil svou funkci aţ do druhé světové války, 

kdy mniši starající se o chovance museli budovu opustit. 

V současné době probíhají na hospitalu velké změny. Hospital Kuks 

byl zařazen do Integrovaného operačního programu (IOP) pro období 2007 – 

2014. Byl vypracován projekt Kuks – Granátové jablko (KGJ), a přidělena 

dotace ve výši 440 082 059 Kč, díky které by měl být hospital přestavěn. 

V současné době by zchátralé a nevyuţívané prostory měly dostat novou 

podobu. Od roku 2015 by měl hospital fungovat jako regionální vzdělávací 

centrum pro širokou odbornou i laickou veřejnost, kde vznikne prostor pro 

realizaci vzdělávacích aktivit souvisejících se samotnou budovou a její 

historií. 

Vzhledem k tomu, ţe pocházím z východních Čech, je pro mě Hospital 

Kuks místem, kam jsem jezdila jak s rodinou, tak se školou uţ od dětství na 

výlety. Uţ jako malá jsem se snaţila zapamatovat si názvy jednotlivých soch 

a porozumět tomu, co znamenají. Později jsem se učila o historii, dozvídala 

jsem se, k čemu hospital doopravdy slouţil, proč ho hrabě Špork nechal 

postavit, a pochopila jsem, ţe přes veškeré hraběcí „vrtochy“ František 

Antonín udělal výrazný počin v péči o lidi, kteří potřebují pomoc ostatních.  
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Na střední škole jsem dostala moţnost stát se na Hospitalu Kuks 

sezónní průvodkyní a tato práce mi zůstala aţ dodnes. O historii jsem se 

dozvěděla mnohem víc a předávám ji návštěvníkům, kteří se o ni přijeli 

zajímat. Práce mě baví a uspokojuje, jsem ráda, ţe se veřejnost dozvídá, ţe 

Kuks nejsou jen krásné sochy a stará lékárna, ale i počin v oblasti sociální 

péče našich dějin. 

Proto jsem přemýšlela, jak propojit tento můj zájem o historii a 

o samotný Hospital Kuks se svým studiem na Pedagogické fakultě UK. 

Výsledkem mého přemítání byl v souvislosti s KGJ nápad na projekt pro děti 

z 1. stupně základní školy seznamující ţáky s historií a účelem objektu. Ten 

bych po dokončení nabídla hospitalu, resp. Národnímu památkovému ústavu 

k realizaci. Radila jsem se i s kastelánem hospitalu a zároveň koordinátorem 

projektu KGJ Bc. Liborem Švecem a správcem depozitáře panem Jindřichem 

Koldou, kteří můj nápad podpořili, a to proto, ţe pro tuto věkovou skupinu 

ještě ţádný projekt připravený není.  

Právě proto jsem si jako téma své diplomové práce vybrala téma 

Návštěva Hospitalu Kuks jako výchovně vzdělávací projekt pro 1. stupeň ZŠ. 

Mým záměrem je dětem hospital představit, poukázat na jeho regionální i 

celostátní význam, představit dobu, ve které vznikl, a zmínit i jeho uměleckou 

hodnotu. Spíše neţ na uměleckou hodnotu se zde však zaměřuji na jeho 

význam po stránce sociální péče v 18. století. Myslím si totiţ, ţe hospital je 

ideálním místem pro propojení historického povědomí ţáků s rozvojem jejich 

sociálního cítění.  

V první historické části diplomové práce se zlehka zaměřím na období 

baroka v českých zemích, rod Šporků, z něhoţ pochází František Antonín 

hrabě Špork, zakladatel hospitalu. Dále popíšu komplex Hospitalu, zaměřím 

se na historii samotné budovy, její vznik a fungování. Zmíním se také o obci, 

ve které se hospital nachází a jakou podobu obec měla na přelomu 17. a 

18. století. 

V následující části práce, kde se budu zabývat Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV), shrnu hlavní 
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body tohoto dokumentu a zdůrazním Vzdělávací oblasti a Průřezová témata, 

která budou rozvíjena v mnou navrţeném projektu. Dále vyloţím, co 

znamená výchovně vzdělávací projekt, jak se od konce 19. století vyvíjel,  jak 

na něj pohlíţí různí odborníci, proč je uţitečné ho do vzdělávacího procesu 

zařazovat a jaké jsou jeho výhody a nevýhody.  

Na základě nastudované literatury o Hospitalu Kuks, RVP ZV a 

výchovně vzdělávacím projektu navrhnu projekt pro ţáky ze 

4. a 5. ročníků základní školy odehrávající se na Hospitalu Kuks, který se 

pokusím ve zkrácené verzi na místě aplikovat s 5. třídou ZŠ Schulzovy sady 

z nedalekého Dvora Králové nad Labem. Návrh projektu a jeho částečná 

realizace budou součástí třetí, praktické části diplomové práce. 
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1 Historická část 

1.1 Období baroka v českých zemích 

Baroko přichází do českých zemí po bitvě na Bílé hoře (1620), kdy zde 

dochází k násilné rekatolizaci1 ze strany Habsburských panovníků. 

Stavovské vojsko sloţené z příslušníků nekatolických stavů bojující proti 

Habsburkům bylo v bitvě poraţeno a jeho vůdci na Staroměstském náměstí 

popraveni, coţ vedlo k rychlému postupu rekatolizace. Ti, kteří s přestupem 

na jinou víru nesouhlasili, neměli jinou moţnost neţ ze země uprchnout, 

v důsledku čehoţ dochází k silné emigraci obyvatel z českých zemí.  

Ke zrodu baroka dochází na jihu Evropy, na Pyrenejském a 

Apeninském poloostrově, jedná se o reakci na střídmost humanismu a 

renesance. Baroko je těsně spjaté s katolicismem, projevuje se jako jeho 

nadšené vyjádření. Je nejen posledním komplexním evropským uměleckým 

slohem, jenţ pojímá všechny obory umění, ale zároveň také stylem ţivota. 

 Název baroko je odvozeno od portugalského slova barocco označující 

v 16. století perlu nepravidelného tvaru. „Nepravidelná perla navozuje 

představu nepravidelných forem, které jsou charakteristické pro barokní 

umění, stejně jako vnitřní napětí, neklid a smysl pro dramatičnost.“2 Přestoţe 

navenek se zdá baroko nepravidelné, rozevláté, bez vnitřního systému, ve 

skutečnosti stojí podle Čorneje na pevných základech a tvoří ho pevný řád – 

baroko je období plné protikladů.  

Tím hlavním protikladem je vnímání pozemského ţivota a ţivota 

posmrtného. Pozemský ţivot je ve srovnání s ţivotem po smrti 

bezvýznamný, člověk na zemi je nedůleţitý, avšak svým příkladným 

chováním si můţe zajistit věčnou spásu. Člověk je nedokonalý a omylný tvor, 

nicméně pokud směřuje k Bohu a snaţí se o vedení příkladného ţivota, 

můţe dosáhnout ţivota věčného. Proto je úkolem kněţí věřícím odpouštět a 

vést je ke vzornému chování během pozemského ţivota. Další protiklady se 

projevují v umění a to především častým pouţíváním metafor.  

                                                      
1
 úsilí o navrácení protestantů do římskokatolické církve 

2
 ČORNEJ, P. A KOL. (1992). S. 255 



 
 

11 

Barokní období by se dalo rozdělit do tří fází: rané baroko (do roku 

1680), vrcholné baroko (končící kolem roku 1740), a fáze přecházející do 

rokoka (po roce 1740).  

Období raného baroka se dá povaţovat za první fázi rekatolizace. 

Během této doby se české země staly téměř katolickými zeměmi, zbytky 

nekatolíků zůstaly v podkrušnohorských oblastech, v Ašském výběţku a 

v horských oblastech východních Čech a Moravy. Do Čech se okamţitě po 

roce 1620 navrátil řád jezuitů získávající silný vliv, začaly se znovu 

prosazovat staré katolické řády benediktýnů, cisterciáků a dalších. Nekatolíci 

byli stíháni a trestáni za přechovávání nekatolické literatury. Roku 1729 byl 

vydán tzv. Koniášův klíč3, který sloţil jako příručka k rozeznávání závadných 

a nezávadných knih. Jeho autorem byl jezuita Antonín Koniáš. 

Po bitvě na Bílé hoře se v Čechách začíná čím dál tím častěji 

objevovat termín barokní absolutismus. „Termínem absolutismus se 

označuje takový princip správy státu, kde výsadní moc náleţí panovníkovi a 

jím jmenované vládě. Ostatní sloţky společnosti, včetně nejvyšších, mají jen 

druhořadou úlohu.“4 Prvním panovníkem, jenţ se zatím neúspěšně snaţil 

tento systém uplatňovat, byl Ferdinand I. Jeho následovník Ferdinand II. 

však uţ dosáhl většího zdaru. Omezoval pravomoci stavů, aţ byly z řízení 

států odstraněny úplně a veškerá správa byla převedena na panovníka, který 

dosáhl absolutní moci. Proces dosahování absolutní moci dovršili 

Habsburkové roku 1627 vydáním Obnoveného zřízení zemského, které jim 

zajistilo dědičné právo na český trůn, nepovolovalo jiné náboţenství neţ 

katolické a němčina byla vedle češtiny prohlášena za úřední jazyk. Centrální 

moc panovníka byla soustředěna do Vídně. Proto k veškerému rozhodování 

o otázkách politických i finančních docházelo v tomto městě, kde sídlily 

centrální úřady.  

Po Ferdinandu II. nastoupil na trůn Ferdinand III., po něm se vlády ujal 

Leopold I., který dokončil přeměnu monarchie v absolutistický stát. Dobu 

panování Leopolda I. ovlivňovaly války s Francií a s Tureckem, ta započala 

v roce 1663. Její první etapa byla zakončena vítězstvím císařského vojska 

                                                      
3
 Klíč kacířské bludy k rozeznání otevírající, k vykořenění zamykající 

4
 ČORNEJ, P. A KOL. (1992). S. 256 
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v roce 16645. V roce 1705 se na krátkou dobu posadil na trůn Josef I., 

kterého o šest let později vystřídal Karel VI. Ještě za vlády Josefa I. dochází 

ke zlepšení situace v českých zemích. Přestoţe panovník nepřestává 

zřizovat centralistický stát, státní úředníci v jednotlivých zemích mají 

povinnost brát ohled na návrhy stavů. Za vlády Karla VI. dochází opět 

k válkám s Tureckem, k neshodám s Francií, přidávají se konflikty 

s Pruskem. Velkým počinem Karla VI. je prosazení tzv. pragmatické sankce6, 

kterému však panovník věnoval téměř veškeré své úsilí, coţ mělo za 

následek oslabení pozice habsburské moci. Další potíţí se ukázalo být velké 

finanční zatíţení, ke kterému došlo kvůli četným válečným konfliktům.  

České země válkami velice trpěly. Často tudy procházela drancující 

vojska, obyvatelé měli povinnost odvádět pro armádu potraviny a další 

potřeby. Trpěl i obchod a domácí ekonomika. Docházelo k upadání významu 

měst. Po vydání Obnoveného zřízení zemského ztratila města své 

pravomoci, mnoţství obyvatel emigrovalo, zemřelo na mor či v důsledku 

špatné výţivy. Nejen ve městech se začalo rozmáhat lupičství, přepadání 

obchodníků na cestách, poddaní se stavěli na odpor vrchnosti.  

K uklidnění situace po třicetileté válce dochází v druhé polovině 

17. století. Obnovuje se sloţení obyvatelstva, do ekonomiky přichází nový 

prvek – manufaktura, rozvíjí se barokní umění a kultura.  

Barokní umění velice ovlivnilo podobu českých měst a vesnic. Na 

počátku barokního období se v Čechách prosazují zejména umělci z jiţních 

zemí (Itálie, Bavorsko, Francie). Usazují se zde, zakládají rodiny, čímţ je 

moţné povaţovat jejich potomky za umělce české. Mezi takovéto rodiny patří 

například Luragové, Brokoffové, Dientzenhoferové a další.   

Umělci se často realizovali v Praze. Nejen ţe se zde stavělo mnoţství 

kostelů, paláců i špitálů, ale docházelo také k přetvoření starších budov do 

barokní podoby. Stavební práce vznikaly předavším na ţádost šlechty a 

církve.  

                                                      
5
 Bitva u sv. Gottharda v Uhrách, které se jako generál zúčastnil Jan Špork 

6
 zákon vydaný 19. dubna 1713 ve Vídni ustanovující nedělitelnost habsburských drţav a 

v případě vymření muţské linie Habsburků nástupnictví linie ţenské 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/linie-linea
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/linie-linea
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Kostely měly nezastupitelnou roli v ţivotě barokního člověka. Kaţdou 

neděli se katolík účastnil mše, jednou do roka se předpokládala účast na 

zpovědi, uzavírala se zde svátost manţelská, byly zde křtěny děti. Proto měly 

kostely na věřící zapůsobit malbou napodobující stavební prvky jako jsou 

klenby, pilastry7 a ţebra, objevují se drapérie8, hluboké výklenky se střídají 

s mělkými, významnou úlohu hraje pohyb.  

Roku 1653 přichází do Prahy Carlo Lurago, který začíná stavět 

největší církevní stavbu pobělohorské doby – Klementinum – areál jezuitské 

koleje na Starém Městě a s ním spojené kostely. Stavitel Francesco Carrati 

se zasluhuje o výstavbu Černínského paláce na Hradčanech a paláce pro 

rod Lobkoviců v Roudnici nad Labem. Vzniká zámek pro Šternberky v Tróji, 

či palác Clam-Gallasů v Praze.  

Mezi významné stavitele, kteří přicházejí ukázat své umění do Čech, 

patří Jan Blaţej Santini-Aichl a Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové. 

Vznikají významná díla jako klášter sv. Markéty v Břevnově, kostel na Zelené 

Hoře u Ţďáru nad Sázavou, kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí 

nebo benediktýnský klášter v Broumově. K barokním stavbám 

neodmyslitelně patří i a malířská a sochařská výzdoba. 

V českém barokním malířství se prosazují Václav Hollar, Karel Škréta, 

Petr Brandl a Václav Vavřinec Reiner. Díla Hollara by se spíš dala přiřadit 

k manýrismu a renesanci. Karel Škréta se proslavil především výjevy ze 

ţivota, ale známý je i jeho pašijový cyklus z chrámu sv. Mikuláše na Malé 

Straně. Obrazy Petra Brandla zpracovávají biblické náměty, vyuţíval 

světelné kontrasty, jeho obrazy jsou dle Čorneje  „plné dramatického 

napětí“9. Reiner zdobil svými freskami10 stěny významných budov, např. 

Černínského paláce, kostela sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech a další.  

Mezi sochaři vrcholného baroka stojí za zmínku Ferdinand Maxmilián 

Brokoff, který vyhotovil několik sousoší dnes stojících na Karlově mostě a 

který se podílel na výzdobě chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně a kostela 

                                                      
7
 Plastický architektonický prvek napodobující sloup, slouţí pouze k dekorativním účelům. 

8
 zřasení roucha na sochách a obrazech 

9
 ČORNEJ, P. A KOL. (1992). S. 299. 

10
 nástěnná malba 
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sv. Havla ve Starém Městě. Dalším předním sochařem byl Matyáš Bernard 

Braun, autor nezaměnitelných plastik na Karlově mostě či v Kuksu ve 

východních Čechách.  

Na vrcholu stála hudba chrámová. Mezi známá jména barokní huby 

patří Adam Michna z Otradovic či Bohuslav Matěj Černohorský. Jako 

skladatel děl pro dechové nástroje působil Pavel Josef Vejvanovský, ve 

sluţbách saského kurfiřta tvořil význačná díla Jan Dismas Zelenka.11 

 

                                                      
11

 ČORNEJ , P. A KOL. (1992) 
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1.2 Rod Šporků 

1.2.1 Jan Špork 

Jan Špork12 se narodil jako syn poddanských sedláků na statku 

Sporckhofu Westerloh ve Vestfálsku pravděpodobně roku 159513. Jan byl 

rozený válečník, zúčastnil se třicetileté války, bojoval v bitvě na Bílé hoře. 

Díky své statečnosti a odhodlanosti zvítězil roku 1638 ve Francii nad Švédy, 

čímţ získal hodnost plukovníka.14 

Jan Špork15 začínal svou kariéru v armádě bavorské. Poté, co 

bavorský kurfirst roku 1647 domluvil s nepřáteli mír, coţ Jan viděl jako zradu 

na císaři, přešel do sluţeb císaře. „Byl jmenován generálem rakouské jízdy a 

povýšen do stavu říšských svobodných pánů. Zároveň obdrţel od císaře 

Ferdinanda III. darem panství Lysou v Čechách.“16 Dalších úspěchů se 

generál Špork dočkal ve válce, kterou vedl císař Leopold I.17 s Turky. 

Největšího úspěchu dosáhl v bitvě u Sv. Gottharda konané dne 1. srpna 

1664, kdy Špork porazil velkou přesilu Turků. Za tyto zásluhy byl císařem 

povýšen do stavu dědičných říšských hrabat. Císař mu povolil znázornit 

hlavu Turka s turbanem a lvy do rodového znaku Šporků na památku 

Janových udatných bojů s tímto nepřítelem.18 

Šporkův znak je rozdělen na čtyři pole, uprostřed je vyobrazena hlava 

Turka s turbanem. V prvním a třetím poli je říšský dvojhlavý orel, v druhém a 

čtvrtém dvouocasý lev stojící na zadních nohou, který v předních 

končetinách svírá prapor. „Hořejší okraj štítu zdobí patero korunovaných 

přilb. Z první přilby vyčnívá ohon paví, na druhé vzpřímen jest lev 

s praporcem v předních tlapách. Nad prostřední přilbou rozpíná křídla 

                                                      
12

 první příslušník rodu Šporků 
13

 S tímto datem nesouhlasí Halík (1925), který uvádí rok 1600. 
14

PREISS, P. (2003). 
15

 někdy také psáno Sporck - HALÍK, T. (1925) 
16

 HALÍK, T.: (1925). S. 2 
17

 Leopold I. Habsburský (1640 – 1705) – syn císaře Ferdinanda III. Habsburského a Marie 
Anny Španělské. Původně předurčen ke dráze duchovního, po smrti svých tří starších bratrů 
se stává nejdříve uherským, poté českým králem, roku 1658 římským císařem. Významnou 
událostí za jeho vlády je vytlačení Turků z Uher, kterého dosáhne po dvaceti letech válčení. 
Leopold vládne 48 let, je jedním z nejdéle vládnoucích Habsburků. 
18

 HALÍK, T. (1925). 
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dvouhlavý orel. Vedle něho z koruny čtvrté přilby vystupuje Turek v dlouhém 

šatě s turbanem. Klenotem koruny páté přilby na pravé straně znaku, 

hledíme-li naň, je obrněná ruka s napřaţeným mečem. Vrchol znaku 

zakončuje hraběcí koruna.“19 

Jan Špork během bitev nabyl velkého majetku, i kdyţ ne vţdy byly 

cesty k němu čisté. Za získané peníze přikoupil k darovanému panství Lysá 

roku 1650 panství Konojedy na Litoměřicku, roku 1664 Choustníkovo 

Hradiště u Jaroměře, 1666 Malešov u Kutné Hory a dále roku 1674 

Heřmanův Městec se statkem Hořiněves a roku 1675 Velký Vřešťov, coţ mu 

zajistilo postavení mezi nejbohatšími muţi tehdejší společnosti. 

S první ţenou neměl Špork ţádné děti, s druhou ţenou, Eleonorou 

Marií20, měl dva syny a dvě dcery. Nejstarším dítětem byl František Antonín, 

kterému byla přidělena panství Lysá, Choustníkovo Hradiště, Malešov a 

Konojedy. Jeho mladší bratr Ferdinand Leopold získal Heřmanův Městec a 

Hořinevěs s Vřešťovem. Obě dcery Marie Sabina a Anna Kateřina byly 

dědicky vyplaceny. 

Jan Špork zemřel 6. srpna 1679 v Heřmanově Městci, jeho ostatky 

byly převezeny do kostela v Lysé. V dubnu roku 1712 byly přemístěny do 

právě dostavěné rodové hrobky v Kuksu pod kostelem Nejsvětější Trojice.21 

                                                      
19

 HALÍK, T. (1925). S. 19 
20

 Eleonora Marie (1640 – 1647) - pocházela z rodiny meklenburských junkerů von Fineke. 
Zemřela během jednoho z mnoha generálových vojenských taţení. Pohřbena byla v kostele 
ve Valencienne, kam si její starší syn přijel pro její lebku, kterou uloţil do rodové hrobky 
v Kuksu.  
21

 PREISS, P. (2003). 
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1.2.2 František Antonín Špork 

1.2.2.1 Dětství 

František Antonín Špork se narodil jako první dítě generálu Janu 

Šporkovi a jeho druhé ţeně Eleonoře Marii. František Antonín Špork přišel na 

svět v českých zemích, pokrevně byl Němcem, avšak z hlediska dobového 

chápání národnosti byl Čechem, a to ze dvou důvodů. Prvním z nich bylo 

jeho narození na půdě českých zemí, čímţ se automaticky stal jejich 

příslušníkem. Druhým jeho náleţitost k zemské šlechtě faktem inkolátu22.  

František přišel na svět dne 9. března 1662 v Lysé nad Labem. 

Vyrůstal v Heřmanově Městci a do svých osmi let zde navštěvoval městskou 

školu. Poté byl poslán na latinská studia k jezuitům do Kutné Hory. Roku 

1675 začal v Praze na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Klementinu 

navštěvovat filozofické a právnické přednášky. Studium zde ukončil pro 

velkou píli a nadání jiţ ve svých šestnácti letech. 

 

Po otcově smrti roku 1679 nastoupil František Antonín kavalírskou 

cestu po Evropě, která bývala vstupem mladého šlechtice do světa před tím, 

neţ po otci převezme ke správě jeho statky. Cestu František zahájil v Itálii 

v Římě a Turíně, pokračoval do jiţní Francie a španělského Madridu, poté 

zpět do Francie s delším pobytem v Paříţi. Odtud se plavil do Anglie a zpět 

do českých zemí přes vrátil přes Haag a Brusel. V roce 1682 se vydal opět 

do Paříţe, aby zde zkontroloval mladšího bratra Ferdinanda Leopolda, nad 

kterým ho otec pověřil dozorem. V té době ve Francii vládnoucí Ludvík XIV.23 

učinil na Šporka hluboký dojem.24  

1.2.2.2 Manželství s Františkou Apolonií Swéerts 

V roce 1684 se František vrací z cest, je prohlášen zletilým a ujímá se 

správy svých panství – Lysé, Choustníkova Hradiště, Malešova a Konojed. 

                                                      
22

 Státní příslušnost čili právo státního občanství 
23

 Ludvík XIV. (přezdívaný „král Slunce“) – král Francie od roku 1642 do roku 1714. 
Panovník, který měl rád přepych, zábavu a kulturu a který nechal vystavět zámek ve 
Versailles. Jeho vládnutí je spojeno s nepříliš úspěšnými válkami a zásahy proti 
protestantům, které se snaţil převést na římskokatolickou víru.  
24

 Preiss, P. (2003)  
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V roce 1686, přesně 1. května, si Špork bere devatenáctiletou Františku 

Apolonii pocházející z nevýznamného rodu Swéertsů z Reistu, se kterou ţije 

spokojeně téměř čtyřicet let, a to především díky manţelčině shovívavosti ke 

Šporkovým náladám. Rok po svatbě se manţelům narodila dcera, které dali 

jméno Marie Eleonora (1687 – 1717), o dva roky později porodí Františka 

další dceru Annu Kateřinu (1689 – 1754). V roce 1699 přišel na svět dlouho 

očekávaný chlapec, který při slavnostním křtu dostal jméno Jan František 

Antonín Josef Adam. Při této příleţitosti dal František Špork vyrobit tisíc 

exemplářů medaile. Na jedné straně medaile byla vyobrazena kaple sv. Jana 

Křtitele25 na hoře Vysoké u Malešova, kde se křest konal, na druhé straně v 

kleče se modlící Adamovy sestry.  Chlapec se však nedoţil ani dvou měsíců, 

10. srpna téhoţ roku zemřel a Špork se musel smířit s tím, ţe jeho sotva 

vzniklý rod po meči vymře.26 

Starší Šporkova dcera Marie Eleonora se narodila roku 1687. V roce 

1700 se odebrala na výchovu do kláštera řádu Zvěstování Panny Marie, 

nazývaného také anunciátky nebo celestýnky27 v tyrolském Rottenbuchu 

u Bolzana. Roku 1702 se Šporkova starší dcera rozhodla přijmout řádové 

roucho a jméno Marie Kajetána a vstoupit do kláštera v Bolzanu, kde roku 

1704 sloţila sliby.28 Roku 1705 zaloţil František Antonín pro svou milovanou 

dceru klášter na upraveném hradě v Choustníkově Hradišti a roku 1707 do 

něj šest celestýnek pozval. Byl to jediný klášter tohoto řádu v Čechách, 

zvaný téţ klášter Zvěstování Panny Marie, jehoţ představenou se vzdělaná 

Marie Eleonora později stala. Dne 29. ledna 1717 velmi sečtělá a vzdělaná 

Marie Eleonora ve věku 30 let zemřela, coţ pro hraběte představovalo velkou 

ztrátu. Řád se ve 30. letech přemístil do Prahy, kde za Šporkovy peníze 

zakoupil dům na Novém Městě. Roku 1782 byl klášter zrušen.29 

                                                      
25

 Základní kámen kaple byl poloţen roku 1719. Byla to zajímavá kombinace kaple a 
letohrádku, čtyřboká stavba se skosenými rohy, se symetricky rozvrţenými třemi vstupy a 
presbytářem, odděleným mříţí. Kapli zdobila socha sv. Jan Křtitele, nad kterou bylo 
umístěno zlacené slunce s ukrytými tryskami, z nichţ stříkala voda.

  
 

26
 PREISS, P. (2003). BOR, D. Ţ. (1999).  

27
 Řád celestýnek vznikl v roce 1604, jeho zakladatelkou byla Marie Viktorie Fornariová. 

Členkami řádu, který se řídil řeholí sv. Augustina, se stávaly převáţně šlechtičny. Příslušnice 
řádu nosily bílý hábit s modrým škapulířem. 
28

 PREISS, P. (2003). 
29

 HALÍK, T. (1920). 
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Do šlechtického opatství benediktinek v Sonnenburgu u Bolzana 

poslal František Antonín i druhou dceru, Annu Kateřinu, která měla za úkol 

stejně jako Marie Eleonora překládat do němčiny francouzskou náboţenskou 

literaturu. Také jako její starší sestra chtěla vstoupit do kláštera, ale v tom jí 

otec zabránil, protoţe nechtěl, aby jeho sotva vzniklý rod vymřel i po přeslici.  

Z tohoto důvodu sám vybral pro svou druhou dceru manţela –  

Františka Karla Swéertse. Ten byl z nezámoţné, nevýznamné slezské rodiny 

Swéertsů z Reistu – rodu, ze kterého pocházela i Františkova manţelka. 

Protoţe byl ţenich bratrancem nevěsty, blízké příbuzenstvo vyţadovalo 

dispens30. Papeţem byl sňatek prominut rok po zasnoubení v roce 1711, 

avšak litoměřický generální vikář31 Tobiáš Jan Hübner nechtěl souhlas udělit. 

Dozvěděl se totiţ, ţe zboţná Anna Kateřina nehodlá do manţelství vstoupit 

dobrovolně, protoţe se chce stát řeholnicí. Anna dokonce sama napsala 

dopis hradeckému biskupovi, ve kterém toto potvrzuje.  

Avšak Špork dál na sňatku trval, nechtěl, aby jeho rodová linie 

vymřela, a tak dal dceru na čas vypovědět z domu, aby si sňatek rozmyslela. 

Tím ji donutil, aby před úředníky prohlásila, ţe se sňatkem souhlasí a provdá 

se ze svobodné vůle. V důsledku toho Hübner souhlas udělil, svatba přesto 

nebyla povolena. Hrabě se proto rozhodl k radikálnímu kroku – sňatek 

uzavřít přes všechny zákazy. Svatba se konala 12. 6. 1712 v ještě 

nevysvěceném32 kostele Nejsvětější trojice v Kuksu.  

Hrabě František Antonín Špork zetě Františka Karla později adoptoval 

a nevlastní syn přijal rodové jméno Swéerts-Špork. Dne 15. prosince 1718 

byl František Karel Rudolf Swéerts-Špork prohlášen říšským hrabětem 

diplomem od císaře Karla VI.  

1.2.2.3 Šporkova panství 

Roku 1699 byl Šporkem od hraběte Bredy odkoupen palác 

v Hybernské ulici. Zde, v prostorách zahrady, nechal Špork vystavět první 

stále praţské dřevěné divadlo pro šlechtu. K otevření divadla došlo 4. října 

1701, v roce 1725 bylo přestavěno. Přestoţe Špork vlastnil v Praze palác 

                                                      
30

 Prominutí, zproštění, osvobození od nějaké povinnosti nebo poplatku 
31

 Kněz, který zastupuje biskupa a pomáhá mu řídit danou diecézi 
32

 Kostel Nejsvětější trojice v Kuksu byl vysvěcen 20. srpna 1717. 
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v Hybernské ulici a měl zde své úřední povinnosti, nikdy k velkému městu 

příliš nepřilnul a většinu roku trávil na svých venkovských statcích, z počátku 

na panství v Lysé, po jeho prodání v Kuksu.33  

Panství Lysá, k němuţ patřilo i panství Kostomlaty, bylo určeno jako 

správní středisko šporkovských dominíí34. Panství dostal darem generál Jan 

Špork v roce 1647 od císaře. „Jeho území mezi Labem a Jizerou bylo 

úrodné, z hlediska Šporkových zájmů však především lesnaté, vhodné pro 

myslivost a rybolov.“35 Zde stojící renesanční zámek nechal hrabě v roce 

1696 přestavět do barokní podoby, velký sál ve druhém patře nechal 

vyzdobit malbami oslavujícími otce Jana Šporka a jeho vojenské úspěchy.  

V roce 1715 se Šporkovi podařilo získat tzv. Ptačí hůrku u Staré Lysé 

– místo, jeţ si hrabě velice oblíbil, protoţe bylo příhodné pro jeho další 

vášeň, kterou bylo lovení ptáků. Vybudoval zde areál Bonrepos (v překladu 

dobrý odpočinek), kam chodíval o samotě meditovat a věnovat se 

filozofickým úvahám. Za významnou událost roku 1710 je povaţováno 

zaloţení tiskárny na zámku v Lysé, kde Špork vydával knihy přeloţené jeho 

dcerami z francouzštiny.  

Roku 1722 se Špork, byť s těţkým srdcem, rozhodl panství Lysá 

prodat Františku Josefu Černínovi. K tomuto kroku ho přivedly neustále spory 

související s honitbou, konflikty s měšťanstvem a úřednictvem. Centrum 

správy bylo přesunuto do Kuksu, který bylo součástí dalšího Šporkova 

panství – Hradiště. Panství Lysá získal hrabě Špork zpět v roce 1733.  

Hradišťské panství zakoupil generál Špork roku 1664 od markraběte 

Leopolda Viléma Bádenského. Bylo tvořeno vesnicemi Choustníkovo 

Hradiště, Kocbeře, Kohoutov, Kladruby, Stanovice, Vlkovice a Nová Ves. Za 

Františka Antonína byly zaloţeny nové vesnice Lhota u Kladrub, Ferdinandov 

(1704)  a Kuks  (1695). Stejně jako na panství konojedském, i na 

hradišťském panství se hrabě rozhodl vystavět špitál. První zakládající listina 

kláštera a špitálu Milosrdných bratří byla sepsána roku 1696 a schválena 

roku o čtyři roky později. Avšak v roce 1700 vstoupila starší dcera hraběte 

Šporka do řádu celestýnek a Špork se rozhodl listinu přepsat ve prospěch 

                                                      
33

 BOR, D. Ţ. (1999). 
34

 Území, panství  
35

 PREISS, P. (2003). S. 47 
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tohoto řádu. Poté se ale objevily konflikty mezi hrabětem a celestýnkami, coţ 

vedlo opět ke změnám v listině. V důsledku toho vzniká v září 1711 další 

listina připisující klášter znovu řádu milosrdných bratří. Druhá zakládací 

listina byla císařem schválena aţ po Šporkově smrti na ţádost dědičky Anny 

Kateřiny. Na jejím základě byl v Kuksu r. 1743 zprovozněn Hospital 

Milosrdných bratří. 

Třetím panstvím byl statek Konojedy u severočeských Litoměřic, zde 

stávající zámek byl r. 1699 přestavěn na špitál, jímţ byl do roku 1739. Toto 

panství Špork příliš často nenavštěvoval, ani o něj nejevil velký zájem. Do 

správy ho po svém sňatku získala Šporkova dcera Anna Kateřina. 

Čtvrtým zděděným panstvím bylo panství Malešov na Kutnohorsku, 

kde na hoře Vysoké stával Belvedér s kaplí sv. Jana Křtitele, kde se konaly 

křtiny nejmladšího a jediného syna Františka Antonína. Panství ještě před 

rokem 1700 prodal. 

Po převzetí správy na svých panstvích roku 1684 se Špork snaţí 

dostat do povědomí šlechtické společnosti, honí se za tituly a vyvolává četné 

soudní spory. Nešetří prostředky, aby dosáhl titulů co nejzvučnějších. V roce 

1690 se podaří získat titul komořího, roku 1691 místodrţitele a 1692 tajného 

rady. Svoje povinnosti však zanedbával, byl znám jako podráţděný a 

ustavičně uraţený úředník. Tudíţ, kdyţ ještě roku 1716 ţádal o hodnost 

dědičného štolby a komořího císaře Karla IV., jeho ţádost byla zamítnuta.36   

V 90. letech se začíná věnovat několika akcím na svých panstvích – 

počíná stavební úpravy na panství Choustníkovo Hradiště a Lysé. Také 

uvádí v roce 1695 v Čechách svůj lovecký řád - Řád sv. Huberta - rytířský, 

myslivecký, světský řád uznávající křesťanské principy ţivota. 

Řád byl určen dámám i pánům ze šlechtického rodu, kteří se zavazují 

dodrţovat třicet stanovených pravidel a povinností, zachovávat boţí 

přikázání, ctít sv. Huberta a kteří budou praktikovat parforsní hon
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37. Sídlo měl řád na panství v Lysé.  

Řád nebyl zprvu v Čechách moc populární, zvrat přichází aţ v roce 

1723, kdy se při lovu v Brandýse stává čestným členem císař německý a 

římský a král český Karel VI. Dalšími významnými osobnostmi, jeţ byly 

přijaty do řádu, byla například manţelka Karla VI., polští králové August II. a 

August III., císař František I. Lotrinský či princ Evţen Savojský.38  

1.2.2.4 Memento mori 

Latinské heslo „Memento mori“ neboli „Pamatuj na smrt“ bylo oblíbené 

heslo hraběte Šporka. Je vhodné ho zmínit, protoţe poukazuje na to, jak 

důleţitý byl pro hraběte i pro baroko samotné posmrtný ţivot. Heslo se 

v různých podobách objevovalo na všech panství Františka Antonína.  

Nejčastějším motivem byla lebka – postava Anděla blaţené smrti před 

Hospitalem Kuks svírá v levé ruce lebku ověnčenou růţemi, Anděl ţalostné 

smrti má nohu poloţenou na lebce s trnovou korunou, lidskou lebku drţí 

sv. Jeroným umístěný v Betlémě (později v hospitální zahradě). Do hrobky 

v Kuksu byly postaveny svícny v podobě lebek, dvě lebky byly umístěny před 

Bon Repos v Lysé, dveře v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu vedoucí do 

rodové hrobky jsou ozdobeny velkým kostlivcem s přesýpacími hodinami na 

hlavě. Motiv lebky se nachází v kniţní výzdobě, v Novém lese, je 

všudypřítomný. 

S motivem smrti souvisí i soubor rytin nazývaný „Tanec Smrti“, který 

vyhotovil Šporkův dvorní rytec Michael Heinrich Rentz. Podobné výjevy jako 

na rytinách pokrývaly jiţ před rokem 1729 stěny dolní severní chodby 

hospitalu, kde bylo vytvořeno přibliţně 50 fresek.39 

                                                      
37

 Při tomto způsobu honu se vypustí jedno lovené zvíře (jelen, liška apod.), za ním běţí 
smečka psů následovaná loveckou druţinou, dokud se zvíře neunaví. Průběh lovu má svá 
pravidla a rituály, zacházení se zvířetem před i po ulovení je ušlechtilejší neţ u dříve 
provozovaných lovů. Tento způsob honu byl drahý a fyzicky náročný, proto ne u všech se 
těšil přízni.  
38

 PREISS, P. (2003). BOR, D. Ţ. (1999). 
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Častými zásahy do krajiny, které Špork na svých panstvích 

uskutečňoval, bylo stavění eremitáţí40. Zakládání pousteven bylo v baroku 

poměrně časté, nikdo se však nevyrovnal Šporkovi, „který eremitáţemi svá 

dominia přímo vyšperkovával.“41 Jedna z oblíbených zálib kromě lovu a čtení 

bylo pro hraběte poustevnictví. Chodíval o samotě rozjímat o světě do svých 

komfortně vybavených pousteven.42 

Jednou z nejvýznamnějších se stala eremitáţ s Kaplí sv. Jana Křtitele 

na vrchu Vysoká na malešovickém panství, která byla podle Bora (1999) 

dílem architekta Alliprandiho. Uvnitř kaple stříkala z paprsků slunce a z osmi 

trubek nad římsou voda, která tvořila vodní klenbu. Dalším zajímavým 

zásahem do krajiny byl roku 1717 navršený kopec na Ptačí hůrce, který 

uvnitř ukrýval jeskyni. Ptačí hůrka slouţila v čase tahů ptáků k čiţbě.43  

Nejznámější a nejrozsáhlejší však byla eremitáţ, kterou dal hrabě 

vybudovat u vesničky Čihadlo. Poustevna zvaná „Bon Repos“ měla slouţit 

jako místo pro meditaci a odpočinek. „Komplex budov tvořil domek pro 

hraběte, stavení pro jeho druţinu, letohrádek s jídelnou, altánem a kaplí, 

zasvěcenou sv. Jeronýmovi.“44  

 „Po celý svůj ţivot zdůrazňoval Špork své rozsáhlé a hluboké 

vzdělání.“45 František Antonín byl vynikajícím řečníkem, za svůj ţivot přečetl 

několik tisíc knih. Roku 1710 zaloţil v Lysé svou tiskárnu, v níţ tiskl knihy, 

které z počátku překládaly z francouzštiny jeho dvě dcery Marie Eleonora a 

Anna Kateřina. Podle Bora „se jednalo převáţně o překlady z francouzského 

náboţenského písemnictví. Tyto knihy, nabádající ke křesťanské mravnosti, 

ctnosti a zboţnosti, včetně kníţek modlitebních, vydával Špork většinou bez 

uvedení autorů (jejich obsah nebyl vţdy nezávadný), a nezřídka bez 

schválení censurou.“46 Později, protoţe dcery nebyly schopné přeloţit 

mnoţství knih, které chtěl Špork vydat, získával překlady i od jiných autorů.  

                                                      
40

 Poustevna; napodobenina poustevnické chýše. Eremitáţ se objevuje jako součást zahrad 
v Itálii kolem roku 1500. Byla místem meditace, ale také zábavy, takţe šlo často o domek či 
zámeček v přírodě. V 18. století se kladl důraz na jejich náboţensko-filozofickou funkci.  
41

 PREISS, P. (2003).  S. 168 
42

 PREISS, P. (2003). 
43

 Lov drobných ptáků 
44

 BOR, D. Ţ. (1999). S. 30 
45

 PREISS, P. (2003). S. 113 
46
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První dílo vydané v lyské tiskárně se nazývalo Pravé zásady, jak mají 

být vychovávány děti (autor Poiret). V tiskárně bylo vydáváno mnoho knih 

z různých odvětví, do této široké škály patřila jak na jedné straně díla ideově 

zaměřená a závaţná, tak na straně druhé letáky a rytiny. Vyšly také satiry na 

soudce a církev, oslavné tisky, hospodářský kalendář, knihy teologické, 

medicínské, filozofická či fyzikální díla a mnoho dalšího. Vydavatelská 

činnost hraběte byla svým rozsahem v té době ojedinělá.  

Tiskárna fungovala však jen do června roku 1712. Na jaře 1712 se 

Špork dostal do sporu s církví, která chtěla, aby hrabě přestal s vydáváním 

knih církev napadajících. Dne 19. května byl hrabě císařským příkazem 

obviněn z vydávání knih, které neprošly cenzurou a které šíří sektářské 

názory. Tiskárna byla po prohlídce zavřena, nejzávadnější knihy byly spáleny 

a zbylé rozprodány. Vytěţené peníze putovaly do léčebných zařízení, jeţ 

prostředky potřebovaly kvůli právě probíhající morové epidemii. Hrabě musel 

zaplatit pokutu tisíc zlatých a výlohy související s celou konfiskací.47 Ani tato 

událost nezabránila hraběti ve vydavatelské činnosti pokračovat i přesto, ţe 

roku 1717 zemřela jeho výkonná pomocnice, starší dcera Eleonora.48 

1.2.2.5 Šporkovy procesy 

Velkou část Šporkova ţivota zaplňují jeho procesy a soudní spory, 

které neustále vyvolával, pokud se cítil jen trochu dotčen. Soudní spory byly 

jeho vášní, byly namířeny proti rodinným příslušníkům, proti kancléři hraběte 

Šporka, proti jezuitům a mnohým dalším. První velký spor vedl se svými 

poručníky, kteří se starali o jeho statky po dobu jeho nezletilosti. Hrabě je 

obvinil, ţe mu nevypláceli tolik peněz, kolik měli. Hrabě soud sice vyhrál, ale 

poručníci mu odmítli peníze vydat a obnovili spor, který, jak doufali, dopadne 

v jejich prospěch.  

Mezitím vedl spor s právním zástupcem svého mladšího bratra 

Ferdinanda Leopolda, ten mu byl jako čtrnáctiletý svěřen do péče. Bratři se 

uţ od dětství neměli rádi, Ferdinand na svého staršího bratra svaloval své 

viny. Byl krutý ke svým poddaným, dokonce i ke své manţelce Apolonii 

Rozálii a svým čtyřem synům. Roku 1702 byla na Ferdinanda uvalena 

                                                      
47
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kuratela49, byl prohlášen nesvéprávným a správcem jeho majetku se stal 

František Antonín, později Apolonie Rozálie.50 

Ferdinand si na svoji obhajobu najal v té době slavného praţského 

advokáta, profesora Václava Neumana z Puchholzu. Tento právník díky své 

obratnosti získal od hraběte Šporka velkou sumu peněz a způsobil, ţe byl 

hraběti zabaven majetek na panství Lysá. Nepřátelství mezi Šporkem a 

Neumannem se prohlubovalo. Špork, neústupný bojovník, který rád 

vyhrocoval situace do krajností, „hnal svůj zbytečný a nesmyslný proces 

s Neumannem na ostří noţe.“51 Neumann se Šporkovi omluvil a nabídl mu, 

ţe ho bude zastupovat v jeho zájmu v obnoveném sporu se Šporkovými 

poručníky, Protoţe však výsledek sporu nedopadl v hraběcí prospěch, Špork 

odmítl zaplatit. Právník si proto vymohl zatýkací rozkaz od nejvyššího 

purkrabství praţského. Dne 18. února 1718 byl František Antonín za účasti 

mnohého měšťanstva odvezen do dluţnického vězení v praţské Daliborce. 

Danou částku zaplatit musel a k tomu i soudní výlohy. Závěrem nechal Špork 

Neumanna zostudit sochou Herkomana52 v Kuksu. Socha stávala naproti 

hostinci U Zlatého slunce na lázeňském břehu a měla být satirou na 

právnické zvyky tehdejší doby. Opatřena byla nápisem iure erui (právem 

jsem vydobyl). Nápis je moţné číst stejně zleva doprava i zprava doleva, coţ 

mělo naznačit, ţe právní spory je moţné si vykládat různými moţnými 

způsoby.53  

Významná je i rozepře s jezuity sídlícími na ţíreckém panství 

sousedícím s panstvím hradišťským, trvající celých osm let. Se svými 

sousedy se hrabě totiţ rozcházel v názorech na víru a náboţenské poměry. 

„Ač byl i on věrným synem katolické církve, byl přívrţencem učení 

Jansenistů54, s kterými řád jezuitský byl v prudkém sporu.“55 Jezuitům se 

                                                      
49

 Opatrovnictví, instituce opatrovníka  
50

 PREISS, P. (2003). 
51

 PREISS, P. (2003). S. 101 
52

 Socha, kterou na ţádost Františka Antonína vytvořil Matyáš Bernard Braun v roce 1720. 
Starý muţ s mečem měla znázorňovat podlé a lstivé praktiky advokátů. Za několik let se 
z postavy Herkomanna stává Goliáš, k němuţ je přidána postava Davida s prakem.  
53

 PREISS, P. (2003). KRIEGLER, K. (1920). 
54

 Jansenismus bylo náboţenské reformní hnutí zaloţené holandským biskupem Corneliem 
Janseniem na počátku 17. století. Ve Francii se mělo stát reakcí na náboţensky 
humanismus.  
55
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nelíbilo, ţe hrabě dával v duchu jansenismu v lese nad Ţírčí stavět 

poustevny a hotovit sochy poustevníků a svatých.  

Nedlouho po začátku sporů zemřela i Šporkova milovaná manţelka 

Františka Apolonie (duben 1726), jeţ vţdy mírnila Šporkův hněv, coţ vedlo 

k vyhlášení boje s „černým sousedstvem“, jak podle Bora (1999) hrabě 

jezuity nazýval. 

Jezuité si tuto provokaci nenechali líbit a napsali na praţské 

místodrţitelství stíţnost. Vyuţili toho, ţe Špork vydával knihy od neznámých 

autorů a bez cenzury, a u královéhradeckého biskupa ho obvinili ze šíření 

kacířských knih. Na to Špork reagoval vydáním posměšných popěvků a 

obrázků o jezuitech, které byly veřejně rozdávány a představovány na jeho 

panství.  

V noci na 26. července 1729 přijel královéhradecký biskup do Kuksu a 

se svými pomocníky obsadil východy hospitalu. Ráno byly všechny budovy  

(celý hospital, zámek, dům filozofů a další) důsledně prohledány, veškeré 

sluţebnictvo vyslýcháno. Všechny knihy byly zabaveny a odvezeny na 

kontrolu do Hradce Králové, hrabě byl donucen spálit posměšné letáky, 

smazat nápisy a přemalovat obrazy. Vyšetřování trvalo několik měsíců, po 

všech přísných návrzích trestů byl hrabě potrestán za šíření hereze a 

vydávání necenzurovaných knih pokutou 25 tisíc zlatých.56 

 Tím ale sváry nekončí. Špork se cítí poníţen, proto roku 1731 zadává 

Braunovi zakázku vytvořit sochu křesťanského bojovníka (Miles Christianus) 

s mečem v pravé ruce, ke kterému se přirovnává jako „neohroţený bojovník 

za pravdu a spravedlnosti“.57 Bojovník stál na hranicích obou panství, 

mečem hrozil ţíreckým jezuitům a připomínal jim, ţe hrabě Špork se nepřátel 

neleká. Později je socha přemístěna na špitální nádvoří. Roku 1732 vytváří 

Braun dalšího křesťanského bojovníka, tentokrát mnohem většího, s mečem 

v pravé a štítem v levé ruce, ten od roku 1746 dodnes stojí uprostřed 

hospitální zahrady.58  
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Poslední léta jeho ţivota pana hraběte byla vyplněna především spory 

a neshodami s jezuity. Konflikty s jezuity končí aţ v roce 1735, kdy „superior 

na hořejší chodbě špitálu veřejně odprosil hraběte, který nejen prohlásil, ţe 

mu ze srdce odpouští, ale také slíbil, ţe bude dobrým sousedem.“59 

Co hraběte ale stále trápilo, byla touha po navrácení odvezených knih. 

Snaţil se proto přemluvit mnoţství lidí, zaměstnal i svého synovce, světícího 

praţského biskupa Jana Rudolfa Šporka, aby se za něj přimluvil 

u arcibiskupa. V únoru roku 1737 mu bylo konečně dovoleno, aby si část 

svých knih do Kuksu odvezl. 

Dne 30. března 1738 František Antonín hrabě Špork ve svých 76 

letech umírá, pohřeb se koná dne 5. května v Lysé. Pohřben je s dalšími 

příslušníky rodů Šporků v rodové hrobce v Kuksu.60 
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1.3 Obec Kuks  

Kuks byl součástí panství Hradiště. Dominantou celého panství byl 

středověký hrad, jenţ dostal jméno podle svého majitele v době Václava IV. 

Heřmana z Choustníka, který hrad přestavěl a pojmenoval Choustníkovo 

Hradiště. Heřman z Choustníka vlastnil hrad a přilehlé okolí od roku 1382, 

kdy ho zakoupil od pánů z Lichtenberga. Po bitvě na Bílé hoře bylo panství 

prodáno Albrechtu z Valdštejna. Dále se na panství vystřídalo mnoho 

majitelů: hrabě Adam Trčka z Lípy, královská komora, jezuité jičínské koleje 

a markrabě Leopold Vilém Bádenský. Od něj roku 1662 zakoupil hradišťské 

panství a Heřmanice generál rakouské vojenské jízdy Jan Špork za cenu 66 

tisíc zlatých. 

Jeho syn, hrabě František Antonín Špork, na hradě při svých 

občasných návštěvách přebýval. Jezdil sem hlavně kvůli okolním lesům, 

které byly plné lovné zvěře, coţ hraběte, milovníka honů, do těchto krajů 

lákalo. Později si však více oblíbil jiné místo, nedaleko leţící Kuks. Hrad 

nechal přestavět na klášter pro řád anunciátek, jejichţ řádový slib sloţila jeho 

starší dcera Marie Eleonora (později se stala představenou tohoto kláštera). 

Po smrti Marie Eleonory se řád odstěhoval do Prahy a hrad začal chátrat. 

Dnes jsou z něj pouze trosky.  

Hrabě František Antonín Špork přesídlil do Kuksu především kvůli 

třem pramenům, které byly místními obyvateli povaţovány za léčivé a které 

místo velmi proslavily.61 To byl hlavní důvod, proč se hrabě Špork rozhodl 

pro vybudování lázní na evropské úrovni. Měl v plánu se dostat mezi nejvyšší 

společnost své doby a hodlal pro to udělat, co mohl. 

                                                      
61

 HALÍK, T. (1920). 



 
 

12 

1.3.1 Levý břeh  

 

Osmnácté století se stává věkem lázeňství. Lázně, jejichţ počet 

vzrůstá, se stávají místy, která mnozí navštěvují nejen z důvodů zdravotních, 

ale hlavně společenských. Provozovat lázně znamenalo být v centru 

veškerého dění, zde se uskutečňovala závaţná jednání a rozhodování, 

vznikaly intriky a fámy.62 

 „Špork si vytkl vysoký cíl, chtěl vystavět lázně na nejvyšší světové 

úrovni.“63 Proto se nejdříve obrátil na medicínskou fakultu praţské univerzity 

v čele s Janem Františkem Löwem z Elesfeldu a Karlem Valentinem 

Kirchmayerem, aby prameny ohodnotila. Roku 1694 se sešla komise, která 

prohlásila, ţe prameny jsou léčivé. 

Jiţ od roku 1690 zakrýval největší ze tří pramenů, nazývaný „Kukská 

studna“, dřevěný domek. Následně po vyslovení komise pověřil hrabě Špork 

stavitele Giovanni Battistu Alliprandiho vypracováním plánů na výstavbu 

lázeňských budov. Roku 1696 byly plány na stavbu lázní připraveny, přibyl 

k nim i návrh na stavbu hospitalu na pravém břehu.64 

A začíná se s výstavbou prvních zděných budov. Nad prameny byla 

vystavěna kaple Nanebevzetí Panny Marie a za ní malý dřevěný domek 

slouţící k ohřívání vody z pramenů, která byla poté rozváděna do lázeňských 

budov. Pod kaplí po obou stranách původního dřevěného domu z roku 1695 

byly postaveny dva symetrické patrové domy s pavlačemi, v nichţ byli 

ubytováni lázeňští hosté. Hrabě Špork si potrpěl na novinky a výstavné 

budovy, jeţ ho vynesou mezi vybranou společnost, proto nechal vybudovat 

ojedinělou, 140 loktů dlouhou lázeňskou kolonádu s galerií. Další ubytování 

pro lázeňské hosty bylo zajištěno ve čtyřech hostincích postavených na 

břehu Labe pod zahradami. Kromě těchto domů zde byly postaveny stáje a 

další hospodářské budovy.65  
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Prozatímní dřevěný dům z roku 1695 byl roku 1704 nahrazen zděným 

dvoupatrovým zámkem pro hraběte a jeho rodinu. V jeho přízemí se 

nacházelo deset lázeňských koupelen, oddělených pro ţeny a muţe.  Zlatem 

a sochami zdobený velký sál slouţící společenským událostem zaujímal 

první patro, v patře byla také po určitou část roku ubytována hraběcí rodina, 

která sem přesídlila z nedalekého sídla v Choustníkově Hradišti.66  

Od zámku dolů vedlo kaskádové schodiště o 52 stupních zdobené 

sochami Neptunů vylévajících z nádob po kaskádách přebytečnou vodu 

z lázní. Schodiště oddělovalo dvě symetrické francouzské zahrady 

s barevnými květinami tvořícími obrazce. Pod schodištěm byl vydláţděný 

prostor, který slouţil k tanci při bálech a dalších slavnostech. Také zde 

stávala kašna, pojmenovaná „Dianina lázeň“, zdobená plastikami čtyř ročních 

období a sochou Polyféma. Polyfémos představoval muţe s dlouhým 

vousem, který sedí na kameni a hraje na syrinx67. V jeho zádech byl otvor, 

v něm strojek, který byl rozezvučen proudem vody a hrával dnem i nocí 

různé písně. Ty lákaly návštěvníky lázní k poslechu. Kdyţ potom hosté stáli 

u kašny, znenadání na ně z kašny vystříkl proud vody, coţ vyvolávalo veselí. 

Polyfémos patřil k největším atrakcím lázní.  

Hojně navštěvovaným se stal hostinec „U Zlatého slunce“ z roku 1699 

s rozlehlými sklepními prostory. Za zámkem stávalo dřevěné divadlo neboli 

Comedienhaus z roku 1702, kde střídající se kočovné společnosti uváděly 

komediální hry a opery. Hrabě měl velice rád divadelní hry, především ty, 

které doprovázela hudba. Proto nešetřil prostředky na výstavbu divadelních 

budov a výpravných scén. Hrám se říkalo Komodien, herci byli Němci.68  

Na svých cestách se Špork ve Vídni poprvé setkal s operou a 

usmyslel si, ţe ji uvede na svém panství v Kuksu, čímţ sláva lázní vzroste. 

Očekával, ţe opera vzbudí zájem u mnoha lidí, zvláště šlechty nejen z okolí, 

ale také z Prahy a ze Slezska. Roku 1724 se tedy v Kuksu, v prvním místě 

v Čechách objevuje operní společnost z Benátek, které byly proslulé jako 

město s nejlepšími zpěváky a hudebníky. Ředitelem společnosti v Kuksu byl 
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herec Antonín Denzio, opera nesla název Orlando furioso (Zuřivý Roland), 

byla napsaná podle romantické rytířské básně od Ludvíka Ariosta, hudbu 

k opeře sloţil benátský skladatel Antonio Vivaldi. Roku 1725 byli z Benátek 

pozváni malíř a truhlář, aby divadlo nově upravili. Nedaleko divadla byl 

postaven hodinový stroj s věţičkou. Ten poháněl hýbající se postavy, které 

pro diváky předváděly scény jako např. Mojţíšův výstup na horu, vyhnání 

Adama a Evy z ráje či honbu na jelena. 69 

Po překročení na druhý břeh Labe po dřevěném mostě zdobeném 

sochami harlekýnů70 se hosté lázní mohli pobavit na závodišti zvaném 

rejdiště, které bylo lemováno čtyřiceti kamennými trpaslíky z dílny Matyáše 

Bernarda Brauna. Cílem hry na rejdišti bylo při jízdě na koni zavěsit krouţek 

na dlouhou dřevěnou tyč, kterou drţel jezdec (připomínka středověké hry 

„honění krouţku“). Uprostřed rejdiště stály dva štíhlé obelisky, na nichţ se 

otáčely dřevěné alegorie Pravdy a Spravedlnosti. Pravda a spravedlnost byla 

hesla hraběte Šporka, kterými se řídil. Sochy měly všem tuto jeho zásadu 

ukázat. U závodiště stál ještě letohrádek s fontánami a vodotrysky, bludiště 

ze ţivého plotu, kulečník a holubník.71 

Hrabě zastával názor, ţe člověk by si měl upravit ţivot tak, aby mu 

přinášel co nejvíce radosti a příjemných okamţiků, proto se snaţil pro své 

lázeňské hosty připravovat radovánky všeho druhu, chtěl, aby si pobyt 

v lázních do sytosti uţili. Na svém panství je s velkou slávou vítal, bavil 

divadelními představeními a různými atrakcemi v podobě zpívajících fontán, 

vodotrysků a dalších novinek, vodil je do přírody, kde se jejich tělo i mysl 

měly osvěţit. „Ale člověk má také ducha, který podle názoru hraběte Sporcka 

klade meze těmto rozkošem, nutí člověka, aby si pamatoval, ţe tyto radosti 

jsou pomíjející.“72 Tímto se dá vysvětlit, proč se tak často na panstvích 

hraběte Šporka objevuje motiv lebky jako znaku pomíjejícnosti všech 

pozemských věcí. 

Lázně trvala něco málo přes třicet let. Po smrti Františka Antonína 

Šporka jejich sláva upadá. Mladší dcera Anna Kateřina a její manţel 
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František Karel Rudolf, kteří se ujímají dědictví, o lázně nejeví velký zájem. 

Správu šporkovských panství přesunují do Lysé. Anna Kateřina se stará o 

zprovoznění hospitalu, její manţel se věnuje spíše správě zděděných 

panství, z nichţ chce vytvořit vzorná hospodářství. Proto lázeňský ruch 

pomalu utichá. Letohrádky a další atrakce se rozpadají, zámek pustne. 

K rozpadu lázní přispěla i ničivá povodeň v roce 1740, která poničila domy na 

břehu řeky a rejdiště, vzala s sebou i trpaslíky. Zámek roku 1896 vyhořel, 

roku 1901 byly jeho trosky strţeny i s troskami zbylých lázeňských budov. 

V roce 1945 došlo k odsunu místního obyvatelstva. 

Tímto se potvrdilo Šporkovo přesvědčení, ţe všechna pozemská sláva 

a zábava jednou končí, je pomíjející. Do dnešní doby se zachoval jen 

hospital, útočiště pro staré a nemocné, které je téměř veškeré světské 

zábavy zbaveno.73 
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1.3.2 Pravý břeh 

 

 Břeh na druhé straně Labe měl být na rozdíl od lázní, kde převládal 

ruch, společenské veselí a zábava, tichým místem k rozjímání o ţivotě a 

smrti, místem zaměřeným na přemýšlení o duchovní stránce ţivota. Jiţ dříve 

se František Antonín Špork rozhodl, ţe vybuduje špitál pro přestárlé vojáky 

ze svého panství a jako prostor pro něj vybral právě klidný pravý břeh Labe 

zde v Kuksu jako protiklad rušnému lázeňskému ţivotu. Místem k přemýšlení 

byl na této straně řeky také Dům filozofů – široce vybavená knihovna. 

 

František Antonín byl od mládí vášnivý čtenář. Na svých panstvích 

zřídil knihovny vybavené všemi důleţitými díly, které byly k dispozici všem se  

zájmem o vzdělání a poznání. Lyská a kukská knihovna zahrnovaly 

náboţenské a propagační texty.74 

Dům filosofů byl dostavěn roku 1722. Obsahoval rozsáhlou knihovnu, 

která čítala aţ 40 tisíc svazků a mnoho uměleckých předmětů. Před budovou 

se nacházela fontána. Dům i jeho okolí byly popsány hesly a nápisy, jenţ 

přispěly k upadnutí hraběte v nemilost u inkvizitorů a zavdaly podnět pro 

zničení domu.75 26. června 1729 vpadli do Kuksu kyrysníci76 a zabavili 36 

tisíc svazků, které byly převezeny ke konzistoři do Hradce Králové. 

Následujících sedm let se hrabě snaţil dostat své knihy zpět, ale dočkal se 

navrácení pouze třetiny. Po Šporkově smrti byly zabavené knihy rozprodány. 

Přibliţně 600 svazků se dochovalo v knihovně v Lysé, ty byly do Kuksu 

převezeny roku 1852.77 
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1.4 Hospital 

Na pravém břehu řeky byl v kontrastu s bujarým levým lázeňským 

břehem na počátku 18. století vybudován hospital, místo, kde najde útočiště 

sto vyslouţilých vojáků, o které bude postaráno do konce jejich dní. Tímto 

činem chtěl patrně uctít památku svého otce, generála rakouské vojenské 

jízdy Jana Šporka. Hospital fungoval od roku 1744 do roku 1938.  

1.4.1 Stavba hospitalu 

Na pomoc při stavbě takto rozsáhlého komplexu si hrabě přizval 

významné umělce tehdejší doby – architekta Giovanni Battistu Alliprandiho, 

stavitele Pietra Netollu a kameníka Pietra della Torre. Jeden z nejlepších 

architektů v té době u nás, G. B. Alliprandi, pojal klášterní komplex jako 

dvoukřídlou budovu s dominantním kostelem Nejsvětější Trojice ve středu a 

s rodinnou hrobkou Šporků pod ním.78 

Jako první se začíná stavět kostel Nejsvětější Trojice. Východní a 

západní křídla hospitalu byla stavěna od roku 1708 do roku 1713, během 

dalších dvou let byla přistavěna další dvě křídla. V tomto období byla také 

vytvořena zahrada a za ní malý hřbitov s kaplí, jenţ byl prací Pietra Nettoly. 

K ukončení stavby hospitalu došlo v roce 1720, kdy byly před křídla 

postaveny sochy Ctností a Neřestí. Později, roku 1748, byly přistavěny další 

dvě části budovy, které slouţila pro účely nemocnice.79  

Pro výstavbu kostela byl vybrán vynikající architekt Giovanni 

B. Alliprandi. Stavba kostela byla započata roku 1707, její průčelí bylo 

dokončeno v roce 1710, vnitřní vybavení a výzdoba v roce 1715 a 

k vysvěcení došlo roku 1717 hradeckým biskupem Janem Adamem 

Vratislavem z Mitrovic. Půdorys kostela je oktogonální neboli 

osmiúhelníkový, podle slov Blaţíčka (1959) „vyrůstá nad půdorysným 

obrazcem, v němţ se protaţený osmiúhelník protíná s kříţem.“80 Na kostelní 

fasádě se objevují barokně jónské pilastry. Na římsu hlavního portálu bylo 

usazeno sousoší Zvěstování Panny Marie, které je připisováno sochaři Janu 

Bedřichovi Kohl-Severovi. Dalšími sochami zdobícími vnějšek kostela je 
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trojice teologických ctností – Víra, Naděje a Láska, které svoji polohou tvoří 

trojúhelník se sochou Víry v jeho nejvyšším vrcholu.81 

Blaţíček dále poukazuje na pozoruhodnou vnější stavbu kostela: 

„Vnější útvar upoutává především hlubokými poloválcovými výkroji v bocích 

za zkosenými nároţími, která zase zdůrazňují průčelí. Ono vyhloubení stěn, 

důmyslné rozmístění různotvarých oken a silná plastičnost říms, vybíhajících 

v průčelí i v závitnice, to vše kostelnímu vnějšku propůjčuje novou 

pohybovost.“82 Jak dále podotýká, vnější řešení kostela je těsně spjato 

s vnitřním prostorem. Zde se nachází osm výklenků dvojí hloubky i výšky, 

stranám osmiúhelníku odpovídá osm sloupů, které jsou zakončeny oválnou 

klenbou.  

Za zmínku stojí i vnitřní vybavení kostela, které je většinou 

z pozdějších desetiletí. Na hlavním oltáři se nachází plátno s motivem 

Vzkříšení Lazara, jehoţ stáří je ovšem nemoţné určit kvůli pozdější 

přemalbě. Po stranách oltáře se nacházejí dvě sochy v nadţivotní velikost – 

sv. Petr s klíči a sv. Pavel s mečem, obě od neznámého autora. Kromě 

hlavního oltáře na jiţním konci se zde objevují čtyři bohaté řezané postranní 

oltáře z doby kolem roku 1750. Jeden z postranních oltářů je zdobený patrně 

malbou, která vznikla na podkladu obrazu od malíře Petra Brandla83. 

Z kostela se dveřmi s kostlivcem schází po schodech dolů do rodové 

hrobky Šporků. Hrobka má stejný půdorys jako kostel, tedy ve tvaru 

osmiúhelníku, z čehoţ vyplývá, ţe je stejně velká. Kromě schodů z kostela 

do ní lze vejít také chodbou pod terasou. Touto chodbou bylo do hrobky vidět 

také ze Šporkova pokoje v zámku na druhém břehu řeky, a to především 

proto, ţe zde svítilo tzv. věčné světlo, které hraběti připomínalo pomíjejícnost 

ţivota a smrt.  

Hrobka je postavena z pískovcových kvádrů a zaklenuta klenbou. 

Zvláštností hrobky je, ţe se do ní vchází po schodech nahoru. Prvním, kdo 

byl do hrobky v roce 1712 uloţen, byl generál Jan Špork, otec zakladatele. 

Po něm zde byl pohřben jediný syn Františka Antonína a jeho manţelka, dále 
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jejich starší dcera Marie Eleonora a Františkova sestra Marie Sabina. 

Následně tu našel věčný odpočinek i sám zakladatel. Časem přibyly další 

rakve s příslušníky rodu Sweérts-Šporků, celkem je jich zde uloţeno dvacet, 

jednadvacátá je zazděna. Jediná Aneţka Tarnowská, markytánka v armádě 

generála Jana Šporka, která je v hrobce také pohřbena, není příslušnicí rodu. 

Ale protoţe zachránila generálovi ţivot, kdyţ odhalila chystané spiknutí, 

generál ji vzal na svůj zámek a choval se k ní jako ke členu rodiny. Rakev 

s ostatky Gustava Sweérts-Šporka, administrátora hospitalu mezi lety 1913 a 

1933, byla poslední rakví uloţenou do hraběcí hrobky. K této události došlo 

v roce 1933. V hrobce se také nachází jediná kukská dřevořezba od Matyáše 

Bernarda Brauna – Kristus na kříţi, a kamenný oltář s reliéfem Vzkříšení. 

Sochařská výzdoba se v Kuksu objevovala od samého počátku 

výstavby. Prvními sochaři, kteří se o tuto výzdobu postarali, byli Nizozemec 

Bartoloměj Zwengs a Bedřich Kohl-Severa a jeho praţská dílna. 

Dílem Bartoloměje Zwengse v Kuksu jsou ţenské alegorie 

Svobodných umění s připojeným Malířstvím s paletou a plastiky čtvera 

ročních období a čtveřice ţivlů (z nichţ se dodnes zachoval jen Oheň) 

umístěné dnes v hospitální zahradě. Je moţné, ţe byl autorem i kašny 

Dianiny lázně pod kaskádovým schodištěm, avšak to není doloţené.  

Dalším sochařem, který se podílel na výzdobě Kuksu, je Jan Bedřich 

Kohl-Severa, z jehoţ dílny pochází postavy Neptunů na kaskádovém 

schodišti a výzdoba kostelního průčelí z roku 1709 – skupina Zvěstování 

Panny Marie a trojice teologických ctností.84 

Avšak nejvýznamnější podíl na dotvoření podoby Kuksu, především 

hospitalu, má sochař Matyáš Bernard Braun, který do Kuksu přichází kolem 

roku 1712. 

1.4.1.1 Matyáš Bernard Braun 

Matyáš Bernard Braun je protagonista vrcholného barokního slohu. 

Od počátku 18. století, kdy přišel do Čech, mu byl svěřován bezpočet 

zakázek po celých Čechách. Nejvýznamnější díla ovšem vytvořil pro 
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Františka Antonína hraběte Šporka, a to jak na panství v Lysé, tak na panství 

Hradiště, konkrétně v Kuksu a jeho okolí. 

Matyáš se narodil 24. února 1684 v obci Sautens v Tyrolsku jako páté 

dítě kováře Jakuba Brauna. Řemeslu se učil v blízkém cisterciáckém klášteře 

ve Stamsu u řezbáře Ondřeje Thamasche. Ve čtrnácti nebo v patnácti letech 

se vydal na cesty do severní Itálie, navštívil Padovu, Benátky, Bolognu a 

Florencii. Odtud se přesouvá do Sieny a Říma. V Itálii se Matyáš Braun 

setkává s díly Michelangela85 a Berniniho86, oba umělci a jejich díla se stávají 

Braunovým vzorem a inspirací.87 

V roce 1708 přichází na ţádost Františka Antonína Šporka a opata 

plaského cisterciáckého kláštera Eugenia Tyttla do Čech. Za první Braunovo 

dílo v Čechách je povaţován krucifix, u nějţ stojí P. Marie bolestná, 

vytvořený pro plaský klášter. Na ţádost opata představuje Braun roku 1710 

své první velké praţské dílo – sousoší sv. Luitgardy na Karlově mostě, které 

bylo provedeno podle návrhu malíře Petra Brandla. V roce 1711 (v témţe 

roce se Braun podle Halíka88 stává praţským měšťanem) přidává sochař na 

most další sochu – sochu sv. Iva, vytvořenou na zakázku právnické fakulty 

Univerzity Karlovy. V době, kdy sochař začíná s prací na této soše, je pouze 

čtyřiadvacetiletý. Doporučení pro takovou zakázku získal pravděpodobně od 

Šporka, jenţ vzhledem ke svým neustálým sporům měl v praţské právní 

vědě mnohé kontakty. 

Sousoší sv. Luitgardy a sv. Ivo nejsou ovšem jediná Braunova díla 

v Praze. Podílel se i na výzdobě některých praţských kostelů, Vrtbovské 

zahrady a Clam-Gallasova paláce. Vzhledem k tomu, ţe se z Brauna po 

dokončení soch na Karlově mostě stal váţený a vyhledávaný umělec, 

zakládá dílnu. Svým pomocníkům připravoval modely z hlíny (bozzetta) nebo 

dřeva o velikosti cca 30 cm, ti poté převáděli připravené modely do ţivotní či 

nadţivotní velikosti. 
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S hrabětem Šporkem se Matyáš Bernard Braun poprvé setkává 

v jihotyrolském Bozenu, kam hrabě doprovází svou dceru Marii Eleonoru do 

kláštera na vychování. Sochařova práce se Šporkovi zalíbí, a proto zve 

umělce do Prahy. Od roku 1711 pracuje Braun pro hraběte na jeho panství 

Lysá a také v Kuksu. Zde se Kořán rozchází s Borem89 i s Preissem90, kteří 

za první rok spolupráce Brauna a Šporka povaţují aţ rok 1713. Prvním dílem 

na lyském panství je dvojice andělů představující Radostnou a Ţalostnou 

smrt vytvořená podle Berniniho andělů. Dále jsou zhotoveny sochy 

sv. Augustina, sv. Řehoře, sv. Jeronýma a dalších světců.  

V roce 1724 vzniká podle návrhu Františka Kaňky památník pro císaře 

Karla VI. u obce Hlavenec ve středních Čechách. Pískovcový památník byl 

postaven u příleţitosti přijetí císaře do svatohubertského řádu.91 Pomník 

představuje oslavu lovu, svatohubertského řadu, jeho zakladatele a patrona. 

Uprostřed díla majestátně stojí císař, nad kterým přelétá orel, na kupoli 

u nohou jelena s kříţem mezi paroţím  klečí sv. Hubert, na reliéfech je 

znázorněn lov divočáka, halali92 parforsního honu a pohoštění účastníků 

lovu. Výjevy doplňují znaky řádu a erb hraběte Šporka. 

V roce 1712 začal Braun se svou dílnou pracovat v Kuksu. Roku 1713 

vzniká soubor čtyřiceti trpaslíků, kterými bylo osázeno závodiště na pravém 

břehu řeky.93 

Docela jiná díla byla určená k výzdobě špitálu. Na rozdíl od „méně 

závaţné“ a „odlehčené“ tvorby na levém lázeňském břehu, výzdoba na 

pravém břehu u špitálu měla na člověka zapůsobit. Podle Kořánova 

vysvětlení „měla ukázat – zcela v katolickém duchu – moţnost volby cesty, 

kterou člověk půjde. Buď skrze neřesti k ţalostné smrti, nebo ctnostmi k smrti 

blaţené, vedoucí ke spáse.“94  
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Do roku 1713 byly dokončeny sochy osmi Blahoslavenství95, které 

Kořán povaţuje za méně zdařilé. To proto, ţe Braunova dílna se napřed 

utvářela a teprve se formovaly vztahy mezi mistrem a jeho pomocníky. Sochy 

Blahoslavenství zdobí terasu před kostelem. Počet soch souvisí 

s osmibokým půdorysem kostela. Naopak jako dílo velmi podařené aţ 

dokonalé připadá Kořánovi krucifix nad oltářem v rodové hrobce pod terasou. 

Jedná se o jedinou Braunovu dřevořezbu v Kuksu vytvořenou kolem roku 

1725. Na sochy Blahoslavenství navazuje 24 alegorií Ctností a Neřestí. 

Sochy tvořil umělec se svou dílnou mezi lety 1718 a 1720.96 

Nejstarším dílem z tohoto souboru je socha Náboţenství. Byla 

vytvořena patrně nedlouho před vysvěcením kostela roku 1717, coţ autor 

vyvozuje z rytiny ve Šporkově ţivotopisu z roku 1717, kde socha uţ figuruje. 

Na vyobrazení z roku 1715 ještě chybí. Sochu představuje okřídlená ţena, 

svírající v levé ruce bibli s písmeny Α a Ω, v pravé důtky a okovy jako 

symboly pozemského utrpení. Pravou nohou šlape na kostlivce, který 

znázorňuje smrt, její levá noha je podepřena zeměkoulí, coţ symbolizuje 

moc nad světem. Socha má mnoho obdivovatelů, kteří cení její technickou 

náročnost, velkolepé pojetí a „zdání lehkosti a odhmotnění“97. 

Sochy Ctností a Neřestí byly Braunovou dílnou vyhotoveny mezi lety 

1718 a 1720. Pouze velmi výkonná dílna byla schopna zvládnout takovéto 

mnoţství soch v nadţivotní velikosti, Braun navíc v té době pracoval i na 

jiných zakázkách. Z pomocníků, kteří Braunovi pomáhali se sochami, jsou 

známí Gregor Thény a Antonín Perlwanger z Tyrolska a Jiří a František 

Pacákovi z blízké Ţirče. Z modelů, které pro své pomocníky vytvářel, se 

dochovala hliněná, 28,5 cm vysoká soška Víry, dnes uschovaná ve sbírkách 

Národní galerie.98 

K myšlence vytvořit tento cyklus soch přivedl hraběte Šporka 

pravděpodobně spis kapucína Ivesa „Škola křesťanských ctností“. Sochy 
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měly poukazovat „ctnostné charitativní vlastnosti zakladatele špitálu a 

zároveň připomínala jeho chovancům zákony dobra a rozpor mezi dobrem a 

hříchem. Nabádaly názornou charakteristikou dobrých a špatných vlastností 

k následování ušlechtilých příkazů a zároveň svou vysokou uměleckou 

hodnotou vytvářela před strohou špitální budovou dojem velkopanské 

nádhery.“99 Braun hledal nápady pro vytvoření těchto alegorií v nizozemské 

grafice z 16. století. Preiss jako vzory uvádí nejen Cesare Ripa a Jacquese 

Callota, ale především augsburského rytce Martina Engelbrechta, který 

vypracoval sérii mědirytin dvanácti Ctností a Neřestí v letech 1710 aţ 1715. 

Braun ovšem nenapodoboval rytiny přesně, Engelbrechtovi rytiny mu slouţily 

pouze jako inspirace při výběru atributů, postojů či stylizace postav. 

Kmenový počet Ctností je sedm. Tento počet se rovná počtu planet, 

svobodných umění, darů Ducha svatého, svátostí a skutků milosrdenství. 

Tento počet vznikl součtem tří hlavních teologických Ctností – Víry, Naděje a 

Lásky, a čtyř ctností hlavních – Spravedlnosti, Síly, Moudrosti a Umírněnosti. 

Mezi základních sedm Neřestí, které definoval v 17. Století Řehoř Naziánský, 

patří Pýcha, Hněv, Závist, Lakomství, Opilství, Obţerství a Smilstvo. Později 

se k cyklům Ctností a Neřestí připojovaly další libovolné.100 

Soch bylo původně dvacet čtyři. Dodnes se jich zachovalo pouze 

třiadvacet. Poslední alegorie, patrně Podvod, totiţ zanikla, ale byla roku 1883 

nahrazena sochou od rakouského sochaře Seelinga. Postavy jsou vytesány 

z královédvorského pískovce, původně byly barevně polychromovány - byly 

pestrobarevné, coţ mělo zvyšovat jejich výrazový účinek. Od roku 1880 do 

roku 1884 byly sochy poprvé restaurovány rakouským sochařem Ottem 

Seelingem, který je přetřel šedým olejovým nátěrem. Sochy byly umístěny ve 

dvou řadách před křídla hospitalu, kde stály aţ do roku 1984. Dvacet čtyři 

ţenských postav představuje dobré a špatné vlastnosti, postavy jsou 

doplněny o atributy, které pomáhají vyjádřit danou Ctnost či Neřest.101 

Kaţdá řada je započata andělem – řada Ctností Andělem Blaţené 

smrti před východním křídlem hospitalu, řada Neřestí Andělem Ţalostné smrti 

před západním. Řadu Ctností tvoří: Víra, Naděje, Láska, Trpělivost, 
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Moudrost, Statečnost, Cudnost, Píle, Štědrost, Upřímnost a Spravedlnost. 

Dvanáctá ctnost, Střídmost102, byla roku 1754 přesunuta na nádvoří 

hospitalu. Před západním křídlem se nacházejí sochy: Pýcha, Lakomství, 

Smilstvo, Závist, Obţerství, Hněv, Lenost, Zoufalství, Lehkomyslnost, 

Pomluva a Lstivost. Od roku 1883 řadu před objektem doplňuje klasicistní 

socha Podvod. 

 Alegorie Neřestí poskytovaly autorovi větší moţnost vyjádření, „proto 

jsou i Braunovy Neřesti mnohem ţivější, plnokrevnější.“103  

Pýcha – Pýchu představuje ţena oblečená do bohatě zdobených šatů, 

levou ruku má v bok, pravou se ovívá vějířem. U nohou jí stojí páv.  

Lakomství – Lakomá stařena střeţí svou truhlu plnou zlaťáků. V pravé 

ruce svírá měšce s penězi, v levé ruce drţí dluţní úpisy, které hlídá lačný vlk.  

Smilstvo – Mladá ţena se spuštěnými šaty z ramene si v zrcadle 

prohlíţí svůj obraz a zároveň šlape na knihy, symboly vědění. Doprovází ji 

opice.  

Závist – Vyhublá ţena si závistí hryţe svůj jazyk. Okolo těla se jí 

omotávají hadi. 

Obţerství – Obţerství znázorňuje kyprá usmívající se ţena 

s podnosem plným lahůdek. Jejím průvodcem je vepř. 

Hněv – Ţena si se zlostným gestem strhává plášť z těla. U jejích 

nohou je rozzuřený medvěd. 

Lenost – Unavená dívka se opírá loktem o osla. 

Zoufalství – Ţena si se zoufalým výkřikem vráţí dýku do prsou.  

Lehkomyslnost – Usměvavá dívka tančí na rozkvetlé louce. Zde se 

ukazuje umění sochaře, který dokázal zachytit rozevlátý šat zdobený krajkou 

při dívčině pohybu.  

Pomluva – Ţena má dřevěnou nohu. To proto, ţe pomluva stejně jako 

leţ daleko nedojde. Drţí snopek prutů, který hoří, a oheň zachvacuje i ţeniny 

vlasy. Na šatech se objevují deformované škrabošky zlých slov.  

Lstivost – Dívka svírá v rukou kluzké ryby, které mohou kdykoliv 

vyklouznout (stejně jako lstivý člověk). U nohou dívky je vychytralá liška.  

Řadu ctností začíná základní teologické trojice – Víra, Naděje, Láska.   
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Víra – Kamenná postava ţeny s předkloněnou hlavou se opírá o kříţ. 

U nohou jí leţí papeţská trojkoruna. 

Naděje – Dívka s obličejem obráceným k nebi se opírá o námořní 

kotvu. 

Láska – Láska je zde znázorněna láskou mateřskou. Jedno dítě matka 

svírá v náručí, druhé drţí za ruku. 

Trpělivost – Dívka hladí laskavého beránka. U nohou se nachází reliéf 

se starozákonním příběhem o Jobovi.  

Moudrost – Ţena představující moudrost má dvě tváře. Jedním 

obličejem hledí do minulosti, druhým do zrcadla, kde spatřuje svou 

budoucnost.  

Statečnost – Ţena oblečená do antické zbroje svírá v levé ruce 

maršálskou hůl.  

Cudnost – Dívka má tvář zahalenou závojem, svou levou rukou chrání 

párek hrdliček. Na soklu, o který se opírá, je vytesán starozákonní výjev, kde 

Josef prchá před Putifarkou.  

Píle – Dívka se opírá o včelí úl. U jejích nohou zobe zrní kohout, který 

naznačuje, ţe pilní lidé by měli pracovat uţ od brzkého rána.  

Štědrost – Dívka drţí roh hojnosti, ze kterého se sypou plody země. 

Upřímnost – Ţena svírá v levé ruce srdce jako důkaz toho, ţe upřímní 

lidé mají srdce na dlani.  

Spravedlnost – Ţena se opírá o meč, který trestá bezpráví.  

Střídmost – Dívka drţí v jedné ruce dţbán, v druhé pohár, který nabízí 

příchozímu.104 

V současnosti jsou originály soch umístěny v lapidáriu, kam byly 

přemístěny roku 1984 u příleţitosti výročí třístého narození Matyáše 

Bernarda Brauna. Na původní místa před hospital byly umístěny kopie 

zhotovené v 80. letech 20. století v Praze. Lapidárium dříve slouţilo jako 

nemocnice, tu nechala zřídit mladší dcera hraběte Šporka Anna Kateřina 

v roce 1745. Nejprve zde bylo šest lůţek, manţel Anny Kateřiny, František 

Karel Swéerts-Špork zvýšil počet lůţek na konečných třicet čtyři a k ošetření 
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mohli být přijati i lidé z panství. O chovance hospitalu se zde starali milosrdní 

bratři.  

 

Poté, co Braun dokončil práci na souboru Ctností a Neřestí, se 9. října 

1719 v Jaroměři oţenil s devatenáctiletou dcerou místního primátora Marií 

Alţbětou Miseliusovou. Díky manţelce pocházející z bohaté rodiny netrpěl 

nedostatkem, měl zajištěné majetky, peníze i pozemky. Následkem sňatku 

bylo i sochařovo trvalé připoutání k českým zemím.105 

Dalším Braunovým počinem v Kuksu byla roku 1720 socha 

Herkomanna umístěná na lázeňský břeh před hostinec U zlatého slunce. 

Název Herkomann pochází z německého slova das Herkommen = obyčej, 

Špork chtěl touto sochou ukázat, „ţe za všechno zlé můţe zkostnatělý 

konservatismus a zpátečnictví“106 K vystavení této postavy vedla hraběte 

zlost na soudní nespravedlnosti. Sochař Herkomanna znázornil jako rytíře 

v brnění s mečem v jedné a s říšským jablkem v druhé ruce a sochu doplnil o 

nápis LURE ERUI = „právem jsem vydobyl“. V roce 1729 byl po zásahu 

inkvizitorů Herkomann přetvořen v Goliáše. Naproti soše Goliáše byla ještě 

téhoţ roku postavena socha Davida.107 

V letech 1731 – 1732 vznikly dvě sochy křesťanských bojovníků. 

První, menší postavu vytvořil Braun roku 1731, původně měla stát na 

hranicích hradišťského a ţírečského panství, kde sídlili jezuité, a hrozit jim 

mečem. Na toto místo byl později umístěn Velký křesťanský bojovník, který 

dnes stojí uprostřed hospitální zahrady.108 

Jedním z nejvýznamnějších Braunových počinů na hradišťském 

panství je soubor soch vytesaných přímo do kamenů a skal v místě zvaném 

Nový les. To se nachází na jihovýchodním kraji návrší na pravém břehu 

Labe, které se táhne aţ k hoře pojmenované Zvičina na severozápadě. 

Tento kraj je plný pískovcových útvarů, které příroda po staletí upravovala do 
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rozličných tvarů, coţ zavdalo podnět pro vymýšlení pověstí a pojmenování, 

jako např. Čertovy hrady či Slučí kámen. 

Toto prostředí si hrabě Špork vybral jako místo svých častých 

soukromých meditací. Později se rozhodl nechat zde vytvořit velkolepé 

obrazy a postavy poustevníků, jejichţ mravní ţivot a smýšlení daleko od lidí 

a světského ţivota se Šporkovi velmi zamlouval.109 Kdy přesně začal Braun a 

jeho pomocníci s činností v Novém lese, není známo. Preiss se domnívá, ţe 

pracovat zde začali jiţ před rokem 1724, a to na reliéfu sv. Huberta. Tento 

výjev lovce obráceného k duchovnímu ţivotu byl s jistotou dokončen v roce 

1726.110 

Dojem, který sochy vyvolávaly u svých obdivovatelů, zvyšoval fakt, ţe 

byly malované barvami. Proto se není čemu divit, ţe Špork se rád přírodními 

i uměle vytvořenými výtvory rád chlubil. Nový les byl oblíbený mezi 

lázeňskými hosty, kteří si sem chodívali odpočinout a osvěţit mysl. 

Posledním Braunovým dílem v Kuksu byla z roku 1723 zarmoucená sedící 

Hagar, z níţ se dodnes dochovalo pouze torzo vylovené z Labe.111 

Souběţně s pracemi na kukském panství se Braunova dílna věnovala 

i jinými zakázkami. Jednou z nich byla práce na dalším šporkovském panství 

v Lysé, kde se dílna zabývala dekorováním kaplí, eremitáţí a pousteven. 

Nejzajímavější plastikou provedenou pro Lysou byla jiţ zaniklá alegorická 

skupina Pravdy.  

Ve dvacátých letech pracuje v dílně svého strýce i Antonín Braun. 

Roku 1728 se Matyáš Bernard Braun vzdává výtvarné práce a přenechává ji  

právě svému synovci. Antonínu později odkazuje i polovinu svých modelů, 

uměleckých předmětů a rytin a zavazuje ho k dokončení sjednaných zakázek 

po jeho smrti. Roku 1727 dostal Matyáš Bernard Braun souchotiny, častou 

nemoc sochařů a kameníků, coţ oslabilo jeho podíl na tvůrčí práci dílny. 

Umírá 15. února 1738 v domě „U kamenného stolu“ v Praze ve věku 54 let. 

Pohřben byl v kryptě kostela sv. Štěpána.112  
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1.4.2 Chod hospitalu 

1.4.2.1 Hospitální nadace Františka Antonína Šporka 

První zakládací listina kláštera a špitálu z roku 1696 byla stvrzena 

císařem Leopoldem I. v srpnu roku 1699.113 V listině byly uvedeny výnosy 

z panství Hradiště a statku Heřmanice, které činily kolem 8 tisíc zlatých.114 

Tyto výnosy z hospodaření slouţily k ţivení sto starých vyslouţilých vojáků 

z panství, pro které byl hospital určen, a k provozu hospitalu. Poté, co 

Šporkova starší dcera vstoupila do řádu anunciátek, byla listina přepsána 

v jejich prospěch, a bylo zaţádáno (roku 1705) o její stvrzení císaře Josefa I. 

Došlo ovšem k opětovné změně, protoţe se hrabě nepohodl s anunciátkami. 

Proto byla listina znovu přepsána. Tato přepsaná listina z roku 1711 byla 

stvrzena císařem Karlem VI. aţ po smrti hraběte dne 28. 4. 1739 díky mladší 

dceři hraběte Šporka, Anně Kateřině, dědičce hraběte. Ten nadaci přenechal 

důchody svého panství, stejně tak i jeho dcera odkázala ústavu značný 

obnos.115  

Správu „Hospitální nadace Františka Antonína Šporka“ obstarával 

vţdy nejstarší potomek hraběte Šporka, hospodařil s výnosy 

z hradišťského panství.116 Nadace měla sídlo v Kuksu, kde byl zaloţen úřad 

Administrace hospitální nadace F. A. Šporka podléhající koinspektorovi117, 

později bylo sídlo přesunuto do Choustníkova Hradiště. Součástí byla i 

Správa lesů nadačního panství starající se o Betlém. V roce 1848 patřilo 

k hradišťskému panství 27 vesnic a 5 106 ha půdy.  

Posledním koinspektorem byl Gustav Swéerts-Špork, také poslední 

příslušník rodu, který bydlel v Kuksu. Zemřel v roce 1933 a je pohřben 

v rodové hrobce. Po válce v roce 1945 byla činnost nadace na krátkou dobu 
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obnovena, roku 1948 však došlo k jejímu zrušení. Správa hospitalu i Betléma 

v Novém lese přešla do rukou státu.118 

Přestoţe zaloţení hospitalu bylo nápadem hraběte Šporka, jeho 

zprovoznění se nedočkal. V době jeho smrti byla sice budova hospitalu 

s kostelem dostavěna, avšak bez vnitřního zařízení, které se pořídilo mezi 

léty 1738 a 1743 z výnosu nadačního velkostatku. Prvních pět členů řádu 

Milosrdných bratří pod vedením převora Narcisa Schönema se do Kuksu 

dostavilo roku 1743. První chovanec byl přijat 28. 2. 1744.119 

Špork se dlouho rozhodoval, kterému svatému hospital zasvětí. 

Původně měl patronem být sv. Lazar, patron nemocných a umírajících. Tomu 

by odpovídal i obraz na hlavním oltáři v kostele – Vzkříšení Lazara. Od 

tohoto úmyslu hrabě z neznámých důvodů upustil a kostel zasvětil 

Nejsvětější Trojici, patronce trinitářů. To je vysvětlováno zálibou hraběte 

v řádu trinitářů, jehoţ hlavní činností bylo vykupování zajatých křesťanů 

z tureckého otroctví. Posléze se však František Antonín setkal se 

ţivotopisem sv. Jana z Boha, zakladatele řadu Milosrdných bratří, a rozhodl 

se tento řád povolat na Kuks. 

Řád vznikl ve Španělsku v Granadě roku 1537, jeho zakladatelem byl 

Juan Ciudad, později svatořečený sv. Jan z Boha. Cílem řádu je starat se 

o nemocné, raněné, zmrzačené či jinak postiţené a nemohoucí osoby bez 

ohledu na jejich stáří a majetek. Jan Ciudad jako první separoval 

v nemocnicích muţské a ţenské oddělení, také jako novinku zavedl rozlišná 

oddělení pro různé nemoci. Mniši řádu byli jedni z prvních, kdo se začal 

starat o osoby duševně choré. Do Čech přišel řád po bitvě na Bílé hoře. 

Bratři uskutečnili jako první v Praze operaci pod narkózou a zaloţili ústav pro 

duševně nemocné kněze. Znakem řádu je granátové jablko jako symbol víry, 

znovuzrození a zmrtvýchvstání.120 

V srpnu 1743 přichází do špitálu prvních pět Milosrdných bratří. Do 

první světové války bydlelo v hospitalu mnichů dvanáct, k dispozici byl i lékař 
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a lékárník. Po válce se jejich stav v důsledku sníţení počtu chovanců 

zredukoval. Úředně převzali mniši hospodářskou správu nad hospitalem dne 

26. 3. 1744. Dozorem nad správou nadace podle nadační listiny byl pověřen 

královéhradecký biskup se členem rodiny Františka Antonína. Roku 1824 

byla kvůli špatnému hospodaření správa řádu odebrána.121 

Milosrdní bratři obývali východní část hospitalu. Měli zde své pokoje, 

jídelnu a kuchyň, knihovnu a byt pro kněze. Od roku 1748 se starali také 

o nemocnici s 34 lůţky, kterou nechala v jihovýchodním křídle zřídit Anna 

Kateřina. V nemocnici stával oltář, díky němuţ získala nemocnici vzezření 

kaple.  

Ve východním křídle se nachází i lékárna U granátového jablka. Jako 

součást hospitalu má lékárna své kořeny uţ v nadační listině z roku 1699. 

Uvedena do provozu byla na podzim roku 1743 s příchodem prvního 

lékárníka Theodosia Hűdera. Ten nechal na počest zahájení provozu lékárny 

odlít mosazné hmoţdíře právě s tímto s letopočtem a se znakem řádu – 

granátovým jablkem, podle kterého dostala lékárna i jméno. Symbol 

granátového jablka můţeme v lékárně najít i v jiných podobách – nakreslené 

na stojatkách, jako ozdobu nad okny. V roce 1744 začala lékárna vydávat 

léky do okolí.  

V lékárně se dochoval nábytek ze čtyřicátých let 18. století, který byl 

mezi léty 1956 – 1964 zrenovován. Polychromované skříně se nazývají 

repositoria, uprostřed lékárny se nachází lékárenský stůl, tzv. tára. Z táry 

vyrůstá ţelezný tepaný strom se zlatými jablky. Repositoria slouţila 

k ukládání lékárenských nádob, které se nazývají stojatky. „Nápisy na 

některých tehdejších stojatkách na nás dnes působí kuriózním dojmem. Byla 

v nich například uloţena zmijí páteř, vlčí játra, prášek z lidské lebeční kosti, 

pravá mumie, ale tyto látky byly v 18. století běţnou a ceněnou součástí 

souboru léčiv.“122 Nejstarší stojatky jsou červené, uchovávala se v nich 

pevná léčiva. Novější fajánsové123 stojatky slouţily k uloţení řídkých či 
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polotuhých přípravků. Dále se v lékárně vyskytují stojatky porcelánové, 

keramické a skleněné.   

Nad dveřmi do lékárny vyčnívá do prostoru hlava bájeného 

jednoroţce. Ta je dřevěná, rok pochází z mořského kytovce narvala. Hlava 

jednoroţce byla častou výzdobou barokních lékáren. Prášek z rohu se 

pouţíval jako součást antidot, léků proti hadím jedům a uštknutím. Strop 

lékárny je dekorován freskou, která představuje Milosrdné bratry jdoucí si ke 

Kristovi coby lékárníkovi pro léky. Freska se stejným motivem je i místnosti 

před lékárnou, která původně slouţila jako recepturní laboratoř.  

Poslední mnich z řádu Milosrdných bratří, PhMr. A. J. Quotidian, 

působil v lékárně od roku 1934 do roku 1938. V době okupace byla lékárna 

v provozu, k jejímu uzavření došlo aţ na konci druhé světové války.124 

1.4.2.2 Denní život chovanců hospitalu 

Chovanci hospitalu (neboli špitálníci), kterých bylo původně v hospitalu 

sto, spali po deseti v loţnicích v západním křídle budovy. V kaţdé místnosti 

dohlíţel na pořádek kaprál. Do ústavu byli přijímaní zdraví muţi, mohli být 

svobodní nebo vdovci, museli být římsko-katolického vyznání a příslušníci 

jedné z obcí, které patřily do panství Hradiště. O přijetí do hospitalu 

rozhodoval vţdy nejstarší potomek rodu Šporků. Ubytování bylo pro starce 

bezplatné, muţi obdrţeli šaty, jídlo i ubytování. Nepracovali, pouze zdatnější 

jedinci vykonávali lehké práce například v zahradě, za které dostávali 

zvláštní odměny. Měli ale povinnost dodrţovat přísný řád a pravidla 

hospitalu. Na povinnosti, ale také práva dohlíţel ustanovený správce. 

Ráno museli chovanci vstávat v 5.30 hod., dvakrát za dopoledne 

chodívali na mši svatou (v 7 hod. a v 9 hod.), odpoledne se modlili růţenec, 

v zimě v 15.30, v létě v 16 hodin. K tomu se na znamení zvonu 

shromaţďovali v jídelně a společně odcházeli do kostela. Nadto se modlili 

před jídlem, po jídle a při klekání. Jednou měsíčně byli povinni chodit ke 

svaté zpovědi a svatému přijímání. Dvakrát denně jim byla povolena 

vycházka, mohli si vzít jakkoliv dlouhou dovolenou, nesměli ovšem 

navštěvovat místa, kde byly nabízeny lihoviny. 
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Jídlo bylo podáváno třikrát denně. Muţi se stravovali ve společné 

jídelně, kam je přivolával zvonek. Ráno dostávali polévku s chlebem, 

v poledne maso s přílohou a večer opět polévku. Později byla polévka 

nahrazena kávou. Kromě toho jim byl přidělen chléb, pivo, zelenina a ovoce, 

mléko, maso, máslo, vejce, sýr a další nezbytné potraviny. O svátcích a při 

různých slavnostních příleţitostech bylo chovancům přilepšeno například 

moučníkem. Kaţdý chovanec dostával drobné kapesné. Při jídle se muţům 

předčítalo z knihy Křesťanský rok. 

Na sobě nosili chovanci stejnokroj z tmavozeleného sukna s kabáty 

bez límců, s krátkými kalhoty, šedými punčochami a také nízké střevíce. 

Kolem krku měli bílou vázanku. Museli dbát na to, aby jejich oděv byl vţdy 

čistý. Chovanci se nesměli hádat, nadávat si, pouţívat hrubé výrazy, opíjet 

se, naopak spolu měli ţít v míru a pomáhat si. Pokud chovanec hospitální 

řád a své povinnosti nedodrţoval, byl potrestán sníţením přídělu kapesného 

či jídla. V případě, ţe se jeho chování nelepšilo, mohl být i vyloučen. 

V případě nemoci byli starci uloţeni v nemocničním sále, který nechala zřídit 

Anna Kateřina. V nemocnici se nacházel oltář, aby se i nemocní mohli 

účastnit poboţností. Pohřbíváni byli muţi na hřbitově nacházejícím se za 

zahradou.125  

Hrabě Špork měl stále na paměti to, ţe jednou pozemský ţivot skončí, 

ţe všechna sláva, veselí a lesk jsou pomíjivé. To chtěl stále sobě i 

chovancům hospitalu připomínat, proto nechal na dolní hospitální chodbě 

zobrazit obsáhlý cyklus nástěnných fresek, představujících Smrt vytrhávající 

ze ţivota představitele různých stavů – tanec Smrti. Zdi jiţ před rokem 1729 

pokrývalo 52 fresek, které představovali, jak si smrt přichází například pro 

ţebráka či biskupa. Výjevy roku 1753 nechal převor řádu Patricius 

Wasserburger doplnit německými verši. František Antonín k tanci Smrti vydal 

knihu pojmenovanou Bonrepos, kde básník v padesáti slokách „probírá 

všechny slávy lidské a zvláštní poměry, nad nimiţ vítězí smrt.“126 Jednalo se 
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o obratného básníka, kterému se povedlo přesně vystihnout okolnosti určující 

lidský ţivot a popsat je.127  

 

1.4.3 Hospital po smrti F. A. Šporka 

Po smrti Františka Antonína Šporka v roce 1738 začal ruch 

lázeňského břehu pomalu utichat. Naopak na druhém břehu, kde dosud 

probíhaly pouze Šporkem komentované prohlídky, došlo v roce 1743 díky 

dceři hraběte Anně Kateřině ke zprovoznění špitálu. V roce 1748 byla 

přistavěna další dvě křídla, v nichţ byla zřízena nemocnice.128 

Ve druhé polovině 18. stol., konkrétněji kolem roku 1770, se 

uskutečnila přestavba severozápadního křídla hospitalu do rokokové podoby 

– čelo křídla má rozeklaný rokokový štít s hrubou sochařskou výzdobou, do 

štítu je umístěna plastika Nejsvětější Trojice. Později mělo dojít 

k přebudování hospitalu podle návrhu trutnovského stavitele L. Niederöckera 

z roku 1801, měl být změněn i vzhled kostela, ke kterému by přibyla dvojice 

věţí. Ale k přestavbě nedošlo a kostel si zachoval původní vzhled tak, jak ho 

navrhl Giovanni Battista Alliprandi.129 

Milosrdní bratři se starají o chovance aţ do roku 1938, kdy jsou kvůli 

Mnichovské dohodě donuceni z hospitalu odejít. O správu instituce však přišli 

uţ v roce 1824, a to z důvodu špatného hospodaření. Během válek (bitva 

u slezského Leuthenu roku 1757, prusko-rakouská v roce 1866, 1. světová 

válka a další) slouţil hospital jako lazaret pro raněné vojáky.130 Během druhé 

světové války slouţila hospitální budova částečné jako sklad arizovaného 

majetku, z Liberce se sem přemístila hospodářská škola a v části bylo 

provozováno vlastivědné muzeum. Roku 1942 zde byla zřízena ţupní 

polepšovna pro mladistvé delikventy a na konci války slouţil hospital jako 

útočiště pro týrané ţeny a děti, které utíkaly před Rudou armádou. 
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Po skončení války byla správa hospitalu převedena na ONV Jaroměř. 

V části fungovala aţ do roku 1969 léčebna dlouhodobě nemocných, 

v druhém křídle sídlila do roku 2001 pobočka archivu Východočeského kraje, 

která zde byla zřízena roku 1949. Podle nového vládního nařízení byl roku 

1954 archiv změněn na státní. Po výstavbě ţelezniční dráhy z Pardubic do 

Liberce131 dochází k nárůstu zájmu o hospital, především o jeho sochařskou 

výzdobu. Komentované prohlídky se uskutečňují pod vedením Milosrdných 

bratří či některého z chovanců. Ve 40. letech je turistům zpřístupněna 

barokní lékárna, kde od roku 1946 probíhají první organizované prohlídky, 

výklad je podáván i k sochám Ctností a Neřestí.132 

Rekonstrukce hospitální budovy probíhají neustále od 50. let 

20. století. V roce 1964 byla dokončena obnova barokní lékárny 

U granátového jablka, dále se pokračuje opravami terasy a hrobky. 70. a 80. 

léta jsou věnována péči o sochy Ctností a Neřestí od Matyáše Bernarda 

Brauna, pro které je následně z původního nemocničního sálu zbudováno 

lapidárium133. V letech 1989 aţ 1996 je rekonstruován kostel a zpřístupňují 

se další prostory hospitalu.134 Bývalé prostory mnichů jsou uzpůsobeny pro 

potřeby Českého farmaceutického muzea135, které zde roku 1996 slavnostně 

otevírá první expozici nazvanou „Kouzlo apatyky“. Cílem této expozice je 

přiblíţit návštěvníkům vývoj lékárenství od 17. do 20. století.  

Národní kulturní památkou pod správou Národního památkového 

ústavu se Hospital Kuks stává v roce 1995. 
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1.4.4 Projekt Kuks – Granátové jablko 

Současný stav památky vedl k zaţádání o zařazení projektu obnovy 

hospitalu do Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2014 

(IOP, prioritní osa 5.1, cíl: obnova památkových objektů a souborů 

zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek jako Národní kulturní 

památka). V květnu roku 2010 byla hospitalu z prostředků Evropského fondu 

pro regionální rozvoj poskytnuta dotace ve výši 440 082 059 Kč. Celková 

suma se po příspěvku ČR dostala na 453 348 434 Kč. Projekt byl nazván 

Kuks – Granátové jablko podle znaku řádu milosrdných bratří, správců 

hospitalu.  

Projekt si klade za cíl hospital zrekonstruovat, zuţitkovat v současné 

době nevyuţité prostory a zřídit v něm regionální vzdělávací středisko. 

„Záměrem projektu je rozvíjet v obnovených prostorách nové aktivity, které 

budou mít vazbu nejen na původní funkce hospitalu, ale budou vycházet i 

z faktu, ţe se jedná o špičkovou evropskou památku.“136 Vzniklé multifunkční 

edukační centrum by od roku 2015 mělo nabízet odborné i laické veřejnosti 

široké spektrum kulturně vzdělávacích programů a aktivit, které budou mít 

úzkou spojitost s historickou a uţitnou funkcí hospitalu.137  

Jedním z partnerů projektu je Farmaceutická fakulta UK, jejíţ studenti 

budou do Kuksu jezdit na část výuky. Bylinky a ovoce vypěstované v zahradě 

budou vyuţívány v navazujících výukových programech. Nabízet se budou i 

semináře pro příbuzné a přátelé lidí s roztroušenou sklerózou a to díky 

Domovu sv. Josefa pro lidi s touto těţkou nemocí sídlící v nedaleké Ţírči. 

Mezi další partnery patří Muzeum východních Čech v Hradci Králové, ZUŠ 

F. A. Šporka v Jaroměři, nadace Český barok a další, kteří společně s NPÚ 

pro širokou laickou i badatelskou veřejnost připraví mnoţství historických, 

kulturních a uměleckých přednášek a seminářů. Připravuje se i zpřístupnění 

depozitářů a knihovny pro badatele z řad odborné veřejnosti.138 
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Projekt má dvě fáze: Přípravnou fázi a Realizační fázi. Přípravná fáze 

probíhala od 3. 6. 2009 do 21. 5. 2010. Během ní byla sestavena skupina 

„Kuks – Granátové jablko“, jejímiţ členy jsou zaměstnanci NPÚ ÚOP 

v Josefově, v letních a podzimních měsících vznikal projektový záměr, došlo 

ke geodetickému zaměření hospitalu, stavebně-historickému průzkumu, byla 

vypracována studie proveditelnosti a ekonomického hodnocení projektu, 

která se stala pokladem pro projektovou ţádost i vlastní projekt. Zakončením 

této fáze bylo přiřčení evropské dotace.139 

Realizační fáze byla započato 22. 5. 2010. Bylo zahájeno stavební 

řízení na několik dalších součástí stavby (schodiště, ohradní zdi a další) a na 

celkovou obnovu zahrady za hospitalem. V současné době probíhá v okolí 

budovy archeologický průzkum, vlastní stavební práce začnou v letních 

měsících. Práce by měly být ukončeny 31. 12. 2014.140  

                                                      
139

 Správa NKP Hospital Kuks. Projekt Kuks – Granátové jablko (KGJ). Přípravná fáze 
projektu. 3. 6. 2009 – 21. 5. 2010. [online]. poslední revize 1. 10. 2012. <http://www.hospital-
kuks.cz>  
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2 Didaktická část 

V této části diplomové práce se budu nejprve zabývat ukotvením 

projektu do RVP ZV. V počátku popíšu, co to je Rámcový vzdělávací 

program pro ZV a co jsou jeho hlavní cíle, dále uvedu z čeho se skládá a 

zaměřím se na vzdělávací oblast a průřezové téma, které budu rozvíjet 

v mnou navrţeném projektu pro ţáky ze 4. a 5. ročníků ZŠ. Další podkapitola 

se věnuje Výchovně vzdělávacímu projektu.  

2.1 Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání (RVP ZV)
 141

 

Na základě nových principů ve vzdělávání a v jeho kurikulu, které jsou 

vyjádřeny v Národním programu rozvoje vzdělávání (v tzv. Bílé knize), a ve 

Školském zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, byly v roce 2004 definovány rámcové 

vzdělávací programy (RVP), které pro vzdělávání ţáků od 3 do 19 let 

schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky. 

Národní program rozvoje vzdělávání vymezuje základní principy 

vzdělávání jako celku, rámcové programy jsou zaměřeny na jednotlivé 

stupně vzdělávání – předškolní, základní a střední vzdělávání. RVP 

představují úroveň státní. Na podkladech RVP si poté školy dle vlastních 

podmínek a faktorů vytváří vlastní vzdělávací programy nazvané školní 

vzdělávací programy (ŠVP), podle nichţ je realizováno vzdělávání na dané 

škole. 

Mezi hlavní úkoly, které si rámcové vzdělávací programy kladou, patří: 

- propojení praktického ţivota se ţivotem školy – aby ţáci byli schopní 

pouţít to, co se ve škole dozví a naučí v běţných denních situacích 

- motivace ţáků pro celoţivotní učení  

- formulace úrovně, kterou by ţáci jednotlivých etap vzdělávání měli na 

jejím konci dosáhnout 
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RVP ZV navazuje na Rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání (RVP PV), je tedy určen základním školám, vymezuje očekávané 

výstupy a učivo ţákům na prvním a druhém stupni. Část dokumentu je 

věnována definici klíčových kompetencí, které by měli ţáci po povinném 

základním vzdělávání ovládat. Do vzdělávacího procesu dokument zapojuje 

také průřezová témata, jejichţ úkolem je propojovat jednotlivé vzdělávací 

oblasti a rozvíjet ţákovy postoje a hodnoty k sobě samému, k okolnímu 

světu. 

K hlavním snahám RVP ZV patří při dosahování cílů zohledňování 

individuálních zvláštností kaţdého ţáka, respekt k jeho zájmům a potřebám. 

Ţák je v centru vzdělávání, proto je třeba jeho zájmům a potřebám 

přizpůsobovat výuku. Měly by být vyuţívány různé organizační formy a 

metody, školy by měly poskytovat širší nabídku volitelných předmětů, aby si 

ţáci mohli vybrat ty, které nejlépe odpovídají jejich zájmům. K individuálnímu 

přístupu patří i individuální hodnocení. Hodnocení by mělo probíhat průběţně 

a mít častěji podobu hodnocení slovního. Učitel by se také měl snaţit o 

vytvoření příjemného, přátelského školního klimatu, ve kterém se ţáci budou 

cítit bezpečně. K příjemnému klimatu ve třídě přispívají i dobré mezilidské 

vztahy, efektivní spolupráce a motivace pro další učení. Dále je RVP ZV 

podporována spolupráce s rodiči ţáků. 

Další důleţitou součástí RVP ZV je stanovení cílů základního 

vzdělávání, kterých by měl kaţdý ţák během povinné školní docházky, 

rozdělené na do dvou na sebe navazujících stupňů, dosáhnout. „Základní 

vzdělávání má ţákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové 

kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání 

orientovaného zejména na situace blízké ţivotu a na praktické jednání.“142 

Mezi tyto cíle patří především podporovat ţáky v tvořivém myšlení a 

samostatném řešení problémů, motivovat je ke komunikaci s okolím, k péči o 

své tělesné i duševní zdraví, k respektování názorů a individualit ostatních 

lidí, k toleranci a ohleduplnosti, k vlastnímu celoţivotnímu učení. 
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Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání dále stanovuje 

v části C klíčové kompetence, vzdělávací oblasti a průřezová témata. 

 

2.1.1 Klíčové kompetence 

Klíčové kompetence „představují souhrn vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot důleţitých pro osobní rozvoj a uplatnění 

kaţdého člena společnosti.“143 

Začínají se rozvíjet v předškolním věku, k jejich dalšímu vývoji dochází 

v průběhu celého ţivota. Pomáhají člověku prosadit se ve společnosti a být 

v ţivotě spokojený a úspěšný. Klíčové kompetence se objevují po celý čas 

vzdělávacího procesu, jsou mezipředmětové, měly by se objevit ve všech 

oblastech vzdělávání, prolínají vším vzdělávacím obsahem a činnostmi. 

Klíčových kompetencí je šest: 

 Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské  

 Kompetence pracovní 

 

2.1.2 Vzdělávací oblasti 

Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV rozčleněn do 

devíti vzdělávacích oblastí, z nichţ kaţdá je formována jedním, či více 

vzdělávacími obory. Na začátku kaţdé vzdělávací oblasti je její 

charakteristika. Dále je v úvodu popsáno cílové zaměření vzdělávací oblasti 

směřující k dosahování klíčových kompetencí, na jehoţ základě si školy 

připravují vlastní výchovné a vzdělávací strategie ve svém ŠVP. Následuje 

vymezení vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů, který je na 1. stupni 

rozdělen do dvou období  (1. období – 1. – 3. ročník, 2. období – 4. a 
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5. ročník). U kaţdého vzdělávacího oboru je popis očekávaných výstupů144 a 

vymezené učivo145. Vzdělávací obsah jednotlivých oblastí je konkrétní školou 

rozřazen do jednotlivých vyučovacích předmětů podle potřeb ţáků dané 

školy takovým způsobem, aby jeho naplňování směřovalo k rozvíjení 

klíčových kompetencí. Vzdělávací obsah můţe být tudíţ vyučován v rámci 

jednoho či více vyučovacích předmětů, RVP ZV dovoluje integrovat 

vzdělávací obsah.  

Vzdělávací oblasti stanovené v RVP ZV: 

 Jazyk a jazyková komunikace 

 Matematika a její aplikace 

 Informační a komunikační technologie 

 Člověk a jeho svět 

 Člověk a společnost 

 Člověk a příroda 

 Umění a kultura 

 Člověk a zdraví 

 Člověk a svět práce 

 

Cílem mnou navrhovaného projektu je rozvíjet u dětí chápání ţivota ve 

společnosti. Zaměřuji se na uvědomění si důleţitosti pomoci lidem sociálně 

slabším. Dále je mým záměrem upozornit na významnou památku ve 

východočeském regionu a předat znalosti o této stavbě a zčásti také době 

jejího vzniku. To vše je zahrnuto ve vzdělávací oblasti Člověk a svět, 

především potom v tematických okruzích Lidé a čas a Lidé kolem nás. Tudíţ 

se v dalším úseku didaktické části mé práce zabývám právě těmito 

součástmi RVP ZV. Stejně tak jsem pro svůj projekt vybrala rozvoj 

průřezového tématu Osobností a sociální výchova, který je rovněţ dále 

objasněn.  

                                                      
144

 Očekávané výstupy popisují, čeho by ţáci měli na konci 1. a 2. období dosáhnout. 
Ověřují, zda jsou ţáci schopni vyuţít osvojené učivo v běţném ţivotě. Na konci 1. období 
jsou orientační, na konci 2. obd. závazné. 
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učiva, ale je na školách, aby  si učivo rozpracovaly do ŠVP podle vlastních zájmů, čímţ se 
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2.1.2.1 Člověk a jeho svět 

Tato vzdělávací oblast je v RVP ZV stanovena pouze pro 1. stupeň ZŠ 

a je přípravou pro vzdělávací oblasti Člověk a společnost a Člověk a příroda, 

které jsou určeny naopak pouze pro 2. stupeň. „Tato komplexní oblast 

vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, 

přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie 

i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický ţivot.“146  

Cílem této vzdělávací oblasti je připravit ţáka na začlenění do světa 

okolo něj. Ţák se učí chápat jevy a děje nejprve v jeho blízkém okolí, 

postupně se okruh zvětšuje a stává se sloţitějším, ţák se dozvídá o 

celkovém obrazu světa. Na základě těchto poznatků se připravuje na 

pochopení dobrých a špatných stránek současného světa i na řešení 

problémových situací v ţivotě. Zapojuje se do vztahů mezi lidmi ve svém 

okolí, učí se je vnímat a porozumět jim. Osvojuje si základní komunikaci mezi 

lidmi, učí se třídit své myšlenky a vyjadřovat je, zároveň také zaujímat 

stanoviska k názorům ostatních. Dozvídá se o dějinách svého okolí i světa, a 

kriticky je srovnává se současností. Učitel by měl v rámci této vzdělávací 

oblasti připravovat pro ţáky dostatek modelových situací, aby mohli ihned 

propojit školní ţivot se ţivotem mimo školu.  

Vzdělávací obsah oblastí Člověk a jeho svět je rozdělen do pěti 

tematických okruhů: 

 Místo, kde ţijeme 

 Lidé kolem nás 

 Lidé a čas 

 Rozmanitost přírody 

 Člověk a jeho zdraví 

Tematický okruh Lidé kolem nás učí ţáky solidaritě, toleranci a 

respektu k ostatním lidem. Ţáci se připravují na jednání s ostatními lidmi, 

zjišťují, ţe lidé se od sebe liší nejen vzhledem a povahovými vlastnostmi, ale 

tak ţe existují různé kultury a náboţenství, které chování lidí ovlivňují. Ţáci 

se seznamují se svými právy a povinnostmi. Dozvídají se také, ţe se ve 
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společnosti objevují v této oblasti lidského souţití různé problémy, jak 

k těmto situacím přistupovat, jak je moţné je omezovat. 

Třetí okruh Lidé a čas klade důraz na pochopení souvislostí mezi 

minulostí a současností, na orientaci v minulosti a na rozvíjení zájmů ţáků 

o minulost. Vychází se z historie nejbliţšího okolí, postupuje se aţ k historii 

celé naší země. K důleţitým okamţikům patří vlastní aktivita ţáků, kteří si 

informace sami vyhledávají a zjišťují, a také návštěvy muzeí a památek, 

které přispívají k dozvídání se o historických událostech.  

 

CÍLOVÉ ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

 

Cíle vedoucí k naplňování klíčových kompetencí jsou v RVP ZV 

stanoveny takto: 

- ţáci jsou schopni pracovat samostatně i spolupracovat se spoluţáky 

ve skupinách 

- ţáci dovedou vyhledat informace, propojují je v historických, 

zeměpisných a kulturních souvislostech 

- ţáci poznávají odlišnosti mezi lidmi, učí se toleranci, solidaritě a 

kulturnímu chování podle zaţitých pravidel ve společnosti 

- ţáci si osvojují samostatné a sebevědomé chování, učí se účinně 

komunikovat, stát si za svým názorem a respektovat názory jiných 

- ţáci si utváří pozitivní vztah k historii, umění, kulturním výtvorům, 

k přírodě a sami se podílejí na jejich ochraně a péči 

 

2.1.3 Průřezová témata 

Průřezová témata jsou povinnou součástí základního vzdělávání. 

Uplatňují se především v rozvíjení osobností ţáků v oblasti postojů a hodnot. 

Kaţdé téma je rozděleno do tematických okruhů, z nichţ kaţdý nabízí vlastní 

témata, která si daná škola do svých učebních osnov rozpracuje sama. Jak 

název napovídá, průřezová témata prolínají všechny vzdělávací oblasti, 

propojují jejich vzdělávací obsahy, čímţ přispívají k rozvoji klíčových 

kompetencí. Ţáci se učí nahlíţet na učivo komplexně, coţ vede 
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k propojování souvislostí a snazšímu pochopení učiva a osvojení si 

důleţitých postojů a hodnot. 

V RVP ZV se objevují tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova  

 Výchova demokratického občana 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

 Multikulturní výchova 

 Environmentální výchova 

 Mediální výchova 

 

2.1.3.1 Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

Toto průřezové téma je zvláštní tím, ţe učivem je samotná osobnost 

ţáka, skupina ţáků a běţné situace kaţdodenního ţivota. Zabývá se 

osobností ţáka, jeho potřebami, zájmy, zvláštnostmi. „Smyslem je pomáhat 

kaţdému ţákovi hledat vlastní cestu k ţivotní spokojenosti zaloţené na 

dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu.“147 Úkolem OSV 

je připravit ţáka na praktické situace ve světě mimo školu, pomoci mu 

poznat jeho silné a slabé stránky, umět se prosadit a vycházet s lidmi 

v okolí.  

Vztah osobnostní a sociální výchovy a vzdělávací oblasti Člověk a 

jeho svět je moţný naplnit skrz témata jako je sebepoznávání, sebepojetí, 

seberegulace, mezilidské vztahy, komunikace. Stejně tak lze osobnostní a 

sociální výchovou rozvíjet zásady lidského souţití, vést ţáky k toleranci a 

respektu k ostatním lidem, učit je pomáhat těm, kteří pomoc ostatních 

potřebují.148  
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2.2 Výchovně vzdělávací projekt 

V současné době, kdy se pozornost školy obrací více na dítě, na jeho 

potřeby a moţnosti, se jako příhodná cesta k poznání zdá výchovně 

vzdělávací projekt. Škola si klade za cíl své ţáky připravit na ţivot kolem 

nich, na problémové situace, které budou muset řešit. Také na to, aby 

poznali sami sebe, věděli, jaké moţnosti mají a jak je mohou vyuţít. Projekt 

je jedna z metod, jeţ by mohla vést ke splnění těchto důleţitých cílů školy. 

Popis projektové metody, který podle mého názoru nejlépe vystihuje 

projektové vyučování, je od autorek Tomková, Kašová, Dvořáková (2009): 

„Projektové vyučování je komplexní metoda, která ţákům umoţňuje dotýkat 

se reality, proţívat nové role, řešit problémy, propojovat a uplatňovat získané 

poznatky všech oborů při smysluplné a uţitečné práci. Dává jim příleţitost 

k seberealizaci, motivuje k samostatné práci, hledání, objevování, týmové 

spolupráci a komunikaci.“149  

Kašová150 k tomuto dodává, ţe je podstatné, aby projekt stavěl před 

ţáky konkrétní, reálný a smysluplný úkol. Ten je moţné splnit, pokud budou 

ţáci nejen hledat nové informace, ale zároveň vyuţívat dosavadní informace 

a poznatky, třídit je, diskutovat o nich se spoluţáky. Výhodné je také učit se 

získávat informace od odborníků, umět si svou práci uspořádat jak časově, 

tak prostorově, hledat různá řešení a nebát se dělat chyby. 

 

2.2.1 Historie projektového vyučování 

Myšlenky na změnu způsobu učení se objevily na konci 19. století 

nejprve v amerických školách. Pedagogové i teoretici jimi kriticky reagovali 

na způsob učení tzv. herbartovské školy. Nelíbil se jim především způsob 

učení ţáka. Ţák byl pasivním příjemcem informací, hlavní autoritou ve třídě 

byl učitel, který stál u tabule a vykládal teorii, ţák pouze naslouchal 

informacím a snaţil se je zapamatovat, či zapsat. Důraz byl kladen na 

znalost údajů, ne na jejich pochopení a porozumění. Aktivita ţáka byla 
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potlačena, neboť byla povaţována za rušivý element ve třídě. Ţáci spolu 

nesměli komunikovat, území učitele pro ně bylo posvátné.151 

Na začátku 20. století došlo v Americe v důsledku změn 

v industrializaci, urbanizaci a demokratizaci k převratným zvratům ve 

společenském ţivotě. Proto bylo nutné pozměnit výchovu a vzdělání ţáků, 

aby byli schopni v těchto nově utvářených podmínkách uspět. Rozvíjely se 

názory a myšlenky velkých pedagogů z 18. a počátku 19. století, kterými byli 

J. J. Rousseau, J. H. Pestalozzi a J. F. Fröbel. Především myšlenky 

posledně jmenovaného měly velký vliv na ředitele univerzitního ústavu 

v americké elementární škole F. W. Parkera, který z nich vycházel při svém 

zpracování obsahu vyučování. Základem byla aktivita ţáků a jejich 

samočinnost. Parker do výuky zařazoval nonverbální komunikaci, malování, 

kreslení, hudbu, psaní, další motorické činnosti a řeč.  

Hlavním cílem bylo hledat prostředky k aktivnímu způsobu učení, 

„učení bylo chápáno jako proces aktivního získávání zkušenosti, poznatek 

jako výsledek ţákovy samostatné práce.“152 Vlastní ţákovo poznávání 

vznikalo na základě samostatného řešení problémových situací. Při jejich 

řešení se ţáci dopouštěli chyb a omylů, čímţ získávali znalosti a dovednosti. 

Reformní pedagogové odmítali pasivní předávání vědomostí, aktivita ţáka by 

měla vycházet z jeho zájmů. Ve školách se zakládaly pracovní dílny, 

laboratoře a zahrady, kde mohli ţáci pracovat, velký význam byl přikládán 

vycházkám. 

Dalším představitelem, který se zaslouţil o zavedení projektového 

vyučování, byl americký pedagog a filosof John Dewey, představitel 

pragmatické pedagogiky počátku 20. stol., autor prvního díla o projektovém 

vyučování. Deweyovo pojetí bylo zaloţeno na vlastní fyzické aktivitě ţáka, 

jenţ v procesu dosahování poznatků postupoval od praxe k teorii. Ţáci v jeho 

školách vykonávali různé úkoly, které se objevují v běţném ţivotě, aby 

získali zkušenosti, ze kterých si vyvodí teoretické poznatky. Podle něj nejsou 

škola a běţný ţivot dva oddělené světy, škola je součástí ţivota, proto by 

měla učit řešit situace, které mohou běţně nastat.  
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Deweovým nástupce byl W. H. Kilpatrick, jenţ na základě jeho 

myšlenek vymezil projektovou metodu. Podle Kilpatricka by ţák měl 

„postupně objevovat, vlastním pozorování řešit jiţ objevené. Ţák by si neměl 

přímo osvojovat abstraktní pojmy a obecné teorie. Ţák se učí pomocí 

konkrétních projektů, které vyplývají z jeho přirozené touhy učit se.“153 Na 

rozdíl od Deweye však Kilpatrick kladl důraz více na rozvíjení charakteru a 

získávání postojů k učení, na morální a sociální rozvoj, neţ na osvojování 

poznatků. Kilpatrick také stanovil čtyři základní fáze řešení projektu: záměr, 

plán, provedení, posouzení. 

Do Evropy, a tedy i do českých škol, se projektové vyučování 

dostávalo hlavně ve 30. letech 20. století. První, kdo se jiţ na konci 19. stol. 

pustil do kritiky herbartovské školy, byl J. Úlehla prosazující samočinnost a 

samoučení dítěte. Projektové vyučování mělo i další stoupence, avšak nikdy 

kompletně nenahradilo tradiční způsob vyučování, hledal se kompromis, 

který by tyto dva způsoby propojil. Prvky projektového vyučování se 

v Československé republice objevily především v pokusných reformních 

školách ve 20. a 30. letech 20. století, které si kladly za cíl respektovat 

individuální zvláštnosti dětí.154 Zdrojem informací bylo pro ţáky jejich okolí, 

vztah k jejich regionu. Ţáci se učili na věcech okolo nich, informace jim však 

nepředával učitel, nýbrţ je sami objevovali pozorováním a vlastní činností. 

Výhodou tohoto přístupu byla tolerance individuálního tempa kaţdého ţáka.  

Za nejlepší téma projektu se povaţovalo to, které vyplynulo přirozeně 

z potřeb ţáků, či z události, která se v okolí stala. Projekty takto vznikající se 

nazývaly projekty spontánní. Jejich výhodou byla vysoká motivovanost ţáků 

a jejich aktivita, avšak učení ztrácelo na systematičnosti, která je u ţáků 

mladšího školního věku zapotřebí. K pochopení problému jim totiţ často 

chyběly poznatky, jenţ vzhledem k nízkému věku nedokázali pojmout. 

Projekty proto začali připravovat učitelé, kteří však nechali ţákům na výběr, 

jak a kdy postupovat při řešení problému, které otázky odpovídat, jaké si 

připravit pomůcky a další.  

Po druhé světové válce projektové vyučování z českých škol zmizelo, 

vrátilo se aţ 90. letech minulého století se snahou učitelů o změnu školy. Ti 
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chtěli ţáky více motivovat, propojit běţný ţivot se školou a toto propojení jim 

ukázat. Zpočátku bylo překáţkou začlenění projektů do učebních plánů. 

Situace se zlepšila vydáním programů Obecná škola a Národní škola, kdy si 

učitele mohli učební plány a rozvrhy upravovat. V současné době, kdy se 

školy řídí rámcovým vzdělávacím programem a na nich zaloţenými školními 

vzdělávacími programy, je pro projekty prostor, učitelé je mohou zařazovat 

jako efektivní cestu k dosahování v kurikulu stanovených vzdělávacích 

cílů.155 

 

2.2.2 Projekt očima různých odborníků 

Odborníci, zabývající se projektovým vyučováním, se ne vţdy shodují 

na tom, za co projektové vyučování pokládat. Nejvíce autorů jej povaţuje za 

metodu vyučování (podle Tomkové156, a kol. tak činí Vrána, Tomková, 

Maňák, Kratochvílová), také Kašová157 ve své publikaci o projektu píše jako o 

metodě. Coufalová158 přidává další autory, kteří preferují zařazení 

projektového vyučování mezi metody (Příhoda, Adams, Hosic). Objevují se 

však i jiné pohledy na projekt. Podle Dvořákové159 na projektové vyučování 

jako na organizační formu nahlíţí Skalková a Solfronk, jako na vzdělávací 

strategii Kubínová; Kasíková v něm spatřuje typ učebního úkolu. 

Z obecného hlediska však projekt můţe být vymezen „jako specifický 

model vyučování, ve kterém ţák převzal zodpovědnost za svůj úkol a 

samostatně realizuje konkrétní předmět.“160 Dvořáková dále doplňuje, ţe na 

projekt můţe být nahlíţeno nejen jako na model, ale i koncepci vyučování. 

Má totiţ určeny své specifické cíle, je při něm vyuţíváno různých metod a 

organizačních forem, učitel volí různé způsoby hodnocení.  

 

Projektové vyučování, ať uţ o něm mluvíme jako o metodě či 

organizační formě, je v současné době efektivní cesta, jak ve škole naplnit 

vzdělávací cíle. Před ţáky je postaven problém, který samostatně či ve 
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skupině řeší. Bez soustavného vedení učitelem sami hledají a zpracovávají 

informace, nalézají řešení. Při tom se učí komunikovat se svými vrstevníky i 

s odborníky z dané oblasti, samostatnému jednání, řešení problémů běţného 

ţivota. Ţáci přebírají za plnění cílů vlastní odpovědnost, coţ působí jako 

motivační prostředek. Vnitřní motivace je důleţitou podmínkou projektového 

vyučování. Učitel připravuje projekt, plánuje cíle, metody, organizační formy, 

avšak velmi motivující je, kdyţ se ţáci na výběru téma či problému podílí. 

„Čím silnější pocit spoluúčasti na projektu ţák proţívá a čím silnější je jeho 

vnitřní motivace, tím je projekt z hlediska vyučování účinnější.“161 Motivaci 

podporuje také smysluplnost úkolu. Kdyţ ţáci vidí, ţe jejich práce není 

zbytečná, ţe je moţné ji vyuţít i v běţném ţivotě mimo školu, jsou více 

povzbuzeni k činnosti.  

Dalšími silnými motivačními činiteli jsou konečný produkt a veřejná 

prezentace daného produktu. Ţáci mohou své poznatky shrnout ve vlastních 

novinách či časopise, natočit video nebo krátký film, zorganizovat výstavu a 

pozvat na ni rodiče a odborníky z dané oblasti. Motivační je také vlastní 

uspořádání výletu či exkurze, ţáci vidí smysluplnost jejich úkolu, uvědomují 

si vlastní odpovědnost za svůj výstup. Při veřejném vystoupení ţáci dbají i na 

další důleţité prvky prezentace – na své vyjadřování, vzhled, gestikulaci.  

Jedním z klíčových termínů při posuzování toho, zda se jedná 

o projekt či ne, je míra odpovědnosti ţáka. Ţák by měl nést odpovědnost za 

výsledný produkt. Jeho výsledná prezentace dodá produktu na váţnosti. Ţáci 

cítí, ţe pro předvedení produktu veřejnosti či odborníkům z praxe musí 

pracovat pečlivě a svědomitě. Ve výsledku se nesoustředí jen na produkt, ale 

i na způsob prezentace, čímţ získávají další důleţité zkušenosti. Organizace 

veškeré ţákovy činnosti učitelem, říkání, co má dělat a jak to má udělat, 

vedení po celou dobu projektu krok po kroku není povaţováno za projekt. 

Důleţité je, aby ţák participoval při tvoření produktu. Téma projektu by mělo 

vyplývat z potřeb a zájmů dítěte, z konkrétní situace, která je zrovna pro ţáka 

aktuální.162 
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Hlavní výhody projektového vyučování vidí Coufalová ve vlastní 

aktivitě ţáka, v jeho vnitřní motivaci a převzetí odpovědnosti za vykonanou 

práci a její prezentaci. Ţák se učí pracovat samostatně, kriticky hodnotit 

získané poznatky. Učí se tedy pro poznání a porozumění, ne jen pro 

známku. Získává dovednost pracovat s různými zdroji informací, kterých je 

v dnešní době velké mnoţství. Dalším pozitivem je blízkost praktického 

ţivota. Ţáci poznávají, ţe to, co se naučili, je moţné ihned pouţít k řešení 

problémů v běţném ţivotě. Osvojují si téţ dovednost spolupracovat ve 

skupině, naslouchat druhým a vyjádřit vlastní názor.  

 Nevýhody jsou především v nesystematičnosti výuky a v orientaci na 

praktický problém, coţ vede k vymezení hranice mezi teoretickým 

osvojováním učiva a praktickým řešením aktuálních problémů. Praktické 

řešení je pro ţáky mnohdy náročnější, proto odmítají se do něj zapojit. 

Dalším negativem můţe být náročnost na přípravu, učitel musí pečlivě 

promyslet cíle a prostředky jejich dosaţení. Stanovení nepřesných cílů patří 

k velmi častým chybám při plánování projektu. Učitelé by měli mít dopředu 

promyšlený smysl projektu, proč chtějí po ţácích, aby se problémem 

zabývali. Náročné bývá i odhadnout, kolik odpovědnosti mohou ţáci ve svém 

věku přijmout, jak ţáky dostatečně motivovat a jak připravit úkoly, aby nebyla 

utlumena jejich aktivita.163 

 

2.2.3 Typy projektů 

Před tím, neţ učitel začne projekt plánovat, by si měl rozmyslet, o jaký 

typ projektu půjde. Od toho se odvíjí celá příprava, plánování cílů a dalších 

prvků. Projekty se dají rozlišovat podle těchto kritérií: 

 Účel – jaký je cíl projektu? (např. osvojení nových znalostí, procvičení 

stávajících dovedností, získání zkušeností s prací ve skupině) 

  Vztah k učivu a vyučovacím předmětům – vztahuje se projekt na jeden 

vyučovací předmět, nebo je zapojena látka z více předmětů? 

 Organizace – je projekt zapojen do běţných hodin daného předmětu, 

nebo je pro něj vyčleněn speciální čas mimo výuku předmětů? 
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 Délka trvání – bude projekt krátkodobý (půl dne, den), střednědobý či 

dlouhodobý (měsíce, celý školní rok)? 

 Místo konání – kde se bude projekt realizovat? (např. třída, školní 

zahrada, škola v přírodě, další instituce – muzea, zámky apod.)  

 Navrhovatel – je téma projektu připravené učitelem (tzv. umělý projekt) 

nebo se objevilo na základě situace ve třídě či potřeb ţáků (tzv. 

spontánní projekt)? Či jde o kombinaci obou typů? 

 Počet zapojených ţáků – je projekt určený pro jednotlivce, dvojici, 

skupinu, celou třídu či celý ročník?  

 Velikost 164 

 

2.2.4 Plánování projektu 

Téma projektu, jeho cíle a zpracování by měly vycházet z pro školy 

závazných dokumentů, kterými jsou Rámcový vzdělávací program a Školní 

vzdělávací program. Jak navrhuje Tomková165, průřezová témata v RVP 

poskytují mnoho moţností, jak vyuţít projektové vyučování.  

Jak poukazuje Kašová166, v první řadě je velice důleţitý výběr tématu. 

Aby bylo téma motivující pro ţáky, aby měli zájem se problémem zabývat, 

téma musí vycházet z jejich zájmu, musí být významné pro jejich ţivoty. Jako 

další klíčovou podmínkou se zdá být přiměřenost tématu věku, znalostem a 

zkušenostem ţáků. Dalším předpokladem k úspěšnému uskutečnění 

projektového vyučování je zadání úkolu, jenţ by měl být pro děti splnitelný, 

konkrétní, atraktivní, vyuţitelný a reálný.  

Postup při plánování, který je podle Kašové osvědčený, se skládá ze 

čtyř etap: 

1. Mapování tématu 

2. Třídění reálných nápadů 

3. Redukce 

4. Plán projektu 
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V první fázi sepisuje zvolený zapisovatel veškeré nápady a myšlenky, 

které se v souvislosti s tématem objeví. Cílem druhé fáze je tyto myšlenky 

utřídit, vybrat důleţité, zařadit je do motivace, organizace a obsahu. V další 

etapě učitel přizpůsobuje šířku tématu, redukuje vybrané nápady tak, aby 

vyhovovaly časovým moţnostem a dalším podmínkám. Poslední fáze 

plánování je věnována tvorbě promyšleného a strukturovaného plánu 

projektu, ve kterém učitel stanoví cíle, jednotlivé kroky, promyslí časovou 

organizace, připraví metody, formy a strategie dosahování cílů. 

 

Při projektu je důleţitá práce s chybou. „Chybné řešení je přece 

východiskem pro druhý pokus – děti musí mít chybu na očích, aby se jí 

vyvarovaly.“167 Protoţe není hlavním cílem projektu znát, ale porozumět, děti 

nemají potřebu od sebe opisovat. Naopak si radí, své domněnky spolu 

konzultují. Proto oprava chyby, ke které občas můţe dojít, probíhá 

nenásilně, ţák není chybou stresován. Naopak ji vnímá jako něco 

prospěšného pro svou další práci.  

Ţák by měl však umět rozeznat, kdy je chyba pro něj prospěšná. 

Učitel by proto měl ţáky během projektu vést k průběţnému sebehodnocení. 

Tomková168 k sebereflexi doplňuje, ţe sám ţák by se měl co nejvíce zapojit 

do hodnocení celkového výsledku projektu i posuzovat průběh zpracování 

projektu. K tomu mu mohou pomoci dotazníky, hodnotící archy či připravené 

otázky od učitele. Ţáci se vyjadřují k tomu, co se naučili, ale také hodnotí, 

jak se jim pracovalo ve skupině, jak se při tom cítili, jak jsou spokojeni 

s činností spoluţáků, popř. spoluţákům poděkují, uvedou, co jim šlo dobře, 

co by měli příště udělat jinak, co se jim líbilo/nelíbilo a proč.  

Hodnocení je důleţité jak pro ţáky, tak pro učitele, o výsledcích 

činností svých dětí se rádi dozvědí i rodiče. Ţáky hodnocení motivuje do 

dalšího učení, je pro ně zdrojem informací o tom, jaký udělaly pokrok, v čem 

jsou jejich silné stránky a na jaké oblasti by se měli více soustředit a proč. 

Navíc zjistí, jak je vnímají spoluţáci, jaké postavení ve třídě zaujímají. Na 

druhé straně učitel získá zpětnou vazbu o tom, zda ţáci látku pochopili, co 

jim činí potíţe, jestli jsou schopni pracovat ve skupině, které z jeho metod a 
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strategií fungovaly apod. Pro rodiče slouţí hodnocení jako informace 

o chování dítěte ve třídě, zda je schopné se začlenit do kolektivu, jak je na 

tom se znalostmi a dovednostmi v porovnání se svými spoluţáky. Rodiče se 

také dozvídají o oblastech, ve kterých jejich dítě vyniká a naopak, co se mu 

nedaří. 169  

Jako vhodná forma hodnocení k projektovému vyučování se zdá být 

hodnocení slovní. K tomuto názoru se přiklání i Coufalová, která v slovním 

hodnocení spatřuje výhody především pro širší moţnosti vyjádření. Slovním 

hodnocením je moţné „postihnout, jak aktivně se ţák zapojil do projektu, 

jaký posun nastal v jeho vědomostech a dovednostech, jak se podílel na 

činnosti skupiny apod.“170 Známka totiţ nedokáţe tak obsáhnout vše, co by 

učitel a ţáci sami měli hodnotit, tedy znalosti, dovednosti, vlastnosti, 

schopnosti atd. Důleţité však je, ţe při hodnocení projektu neposuzujeme 

práci učitele, ale přínos ţákovi. 

  

Výchovně vzdělávací projekt je účinnou cestou, jak ţáky v současné 

době připravovat na zapojení do ţivota okolo nich. Ţáci jsou díky projektu 

samostatnější, umí sami vyhledávat informace, komunikovat a 

spolupracovat. Učí se zodpovědnosti za vlastní vykonanou práci, coţ je nutí 

práci dělat poctivě a soustředěně. Proto by učitelé měli najít odvahu a 

projekty do své výuky zapojovat i přesto, ţe jejich příprava je náročná a 

plánování zabere mnoho času.  

Pro ţáky je projekt atraktivní cestou, daný problém přitahuje jejich 

pozornost, coţ zvyšuje motivaci. Pokud se ještě navíc řešení projektu 

odehrává v jiném prostředí neţ je jejich školní třída či škola a problémem je 

situace ze ţivota, motivace je ještě stupňována.  

Z těchto důvodů jsem si jako téma mého projektu vybrala Hospital 

Kuks, místo, které je významné z hlediska regionálních dějin nejen svou 

uměleckou hodnotou, ale i záměrem jeho zaloţení. Zvolila jsem ho, protoţe 

se domnívám, ţe pro ţáky je přitaţlivé poznat hospital z jiného pohledu neţ 

běţní návštěvníci a proto, ţe slouţí jako vhodná ukázka solidarity 

v 18. století.  

                                                      
169

 KAŠOVÁ, J. A KOL. (1995). 
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 COUFALOVÁ, J. (2010). S. 28 



 
 

53 

3 Praktická část 

3.1 Projekt Nadace v minulosti a dnes očima dětí 

Hospital Kuks se chystá na významnou přestavbu. Díky projektu Kuks 

– Granátové jablko (KGJ), a díky dotaci Integrovaného operačního systému 

Evropského fondu, ze které bude projekt financován, se z objektu stane 

multifunkční vzdělávací centrum, které nabídne prostory pro realizaci 

projektů, přednášek a dalších aktivit souvisejících s hospitalem a jeho 

historií. Cílem projektu je vyuţít prázdné a do značné míry zchátralé části 

budovy a rozvíjet zde aktivity, které mají s budovou jisté souvislosti. 

Edukační centrum bude určené pro širokou odbornou i laickou veřejnost, pro 

děti i dospělé.  

Mým záměrem je vymyslet projekt pro děti mladšího školního věku a 

nabídnout ho Národnímu památkovému ústavu, aby mohl být v tomto 

edukačním centru v rámci projektu Kuks – Granátové jablko po jeho 

stavebním dokončení realizován, k čemuţ by mělo dojít v roce 2014.  

Vzhledem k tomu, ţe projekt KGJ je prozatím ve fázi realizační, 

probíhají záchranné archeologické výzkumy a budova prochází stavebními 

úpravami, navrţený projekt nebude vyzkoušen celý, ale pouze jeho část, 

kterou bude moţno realizovat v expozici hospitalu. V první části projektu 

nedojde téměř k ţádným změnám, odehrává se totiţ v expozici hospitalu, 

která změnami procházet nebude. Druhou část odehrávající se podle 

navrţeného projektu v budoucí lektorské místnosti ale přesunu do jiné části 

budovy a upravím podle místních moţností a vybavení. K naplnění 

stanovených cílů by však mělo dojít i v této zkrácené verzi projektu. Ţákům 

bude poskytnut prostor pro to, aby u nich došlo k prohlubování jejich znalostí 

i postojů. 
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3.2 Charakteristika projektu 

Výchovně vzdělávací projekt Nadace v minulosti a dnes očima dětí je 

určen ţákům ve 4. a 5. ročníku ZŠ. Za cíl si stanovuje seznámit ţáky 

s historickým objektem Hospital Kuks ve východních Čechách, který je 

typickou ukázkou doby vrcholného baroka a řadí se k nejvýznamnějším 

národním kulturním památkám v Čechách. Projekt dále  poukazuje na 

jedinečný záměr, s jakým byl hospital vybudován, tedy na bezplatnou péči 

o staré a práce neschopné muţe z panství Hradiště, kde hospital stával.  

Projekt je rozdělen na dvě části – část zaměřenou na historii, na 

samotnou budovu hospitalu a na její fungování, na ţivot chovanců v ní, a na 

část, ve které se ţáci budou zabývat současností a vymýšlet vlastní nadaci. 

 Ţáci se v první části projektu přiměřeně k jejich věku seznámí 

s obdobím baroka v Čechách, s místem jeho vzniku, s hlavními rysy a 

klíčovými body a se společenskou situací v Čechách, aby byli schopni se do 

doby vţít a lépe chápat historické souvislosti. Po této úvodní části se 

pozornost zaměří na hospital.  

 Ţáci si uvědomí, jakou významnou roli hrál hospital v historii 

východních Čech. Dozví se, kdo byl jeho zakladatel, zaměří se na 

architektonickou a uměleckou hodnotu budovy, přičmţ si osvojí základní 

znaky baroka. Vyškolený lektor ţákům představí jak architektonickou stránku 

hospitalu, tak i ţivot v něm. Ţáci budou během první části projektu procházet 

místy, kde chovanci jedli, spali, modlili se, tedy místy jejich kaţdodenního 

ţivota, coţ jim pomůţe vţít se do doby a pochopit, k čemu vlastně hospital 

slouţil, ţe nebyl vystavěný jako panovnické sídlo a neslouţil jako domov pro 

hraběte, ale ţe fungoval jako útočiště pro staré osamělé muţe.  

V době 18. století byla takováto bezplatná péče o staré muţe, kteří 

nemohli pracovat a neměli nikoho, kdo by se o ně postaral, velkým počinem 

jejího zakladatele. Ţáci by proto měli pochopit, ţe určitou část společnosti jak 

v minulosti, tak i v současnosti tvoří lidé, kteří potřebují něčí pomoc, protoţe 

sami se o sebe postarat nedokáţou. Je proto důleţité, aby ostatní lidé, kteří 

nejsou postiţeni ţádným omezením, přijali tuto část společnosti mezi sebe, a 

byli ochotni a schopni jim v rámci svých moţností pomoci. 
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Ţáci jsou seznámeni s Hospitální nadací Františka Antonína Šporka, 

která byla zaloţena právě proto, aby schraňovala peníze slouţící k provozu 

hospitalu a k zaopatření starých muţů. Dozvídají se, k čemu nadace slouţila, 

jaké mělo její fungování smysl pro staré, práce neschopné muţe v 18. století. 

Během prohlídky hospitalu si ţáci osvojují teoretické znalosti a sbírají 

informace pro další, praktickou činnost v druhé části.  

V druhé části se přesunou do současnosti, pracovat budou v lektorské 

místnosti se stoly a s počítači připojenými k internetu. Cílem této části je 

vytvořit návrh vlastní nadace, ve skupině se dohodnout, komu bude nadace 

věnována, komu bude pomáhat, nakreslit její logo a prezentovat a obhájit 

svůj návrh v závěrečné diskuzi se spoluţáky. Záměrem této části je, aby ţáci 

pochopili význam nadace, aby si uvědomili, ţe ve společnosti ţijí lidé, kteří 

se bez pomoci ostatních neobejdou a jsou na ní závislí. 

Po úvodním brainstormingu s lektorem, kde bude zopakováno a 

utříděno, co se ţáci dozvěděli o nadaci v 18. století, ţáci udělají stručný 

internetový průzkum o nadacích v České republice v současnosti – jaké 

existují, na co jsou zaměřené, jaká mají loga. Poté budou mít dostatek času 

na to, aby ve skupinách zodpověděli základní problémové otázky - Kdybych 

chtěl stejně jako hrabě František Antonín Špork zaloţit nadaci pro lidi, kteří 

potřebují pomoc, jakou nadaci bych zaloţil já? Komu bych pomohl? Svou 

pozornost tedy obrátí na svou nadaci, domluví se, na jakou cílovou skupinu 

bude jejich nadace zaměřena, navrhnou, jak a čím bude nadace pomáhat a 

stvoří logo. Také vymyslí, jakou benefiční akcí seţenou peníze a letákem či 

prospektem na akci nalákají a pozvou. 

Ţákům budou zadány otázky, které jim pomohou se skladbou druhé 

části projektu. Závěrem kaţdá skupina vymyslí vlastní strukturu prezentace, 

vybere svého zástupce, či si rozdělí role a představí svou realizaci ostatním 

skupinám, v diskuzi své návrhy obhájí.  
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Začlenění projektu 

4. – 5. ročník ZŠ 

Délka projektu 5 vyučovacích hodin 

Místo realizace NKP Hospital Kuks 

Cíle projektu  ţák se seznámí se základními znaky baroka 

přiřadí Hospital Kuks baroknímu období, 

definuje na něm znaky baroka 

 ţák pochopí záměr zakladatele Kuksu, 

Františka Ant. Šporka, k vybudování špitálu, 

popíše ţivot chovance v hospitalu 

 ţák ocení hodnotu pomoci sociálně slabším 

osobám, uvědomí si, proč vznikají nadace 

 ţák na základě dosavadních poznatků o 

nadační činnosti navrhne vlastní nadaci 

 ţák obhájí účel své nadace, diskutuje o něm 

s ostatními 

 ţák naplánuje získávání prostředků pro 

fungování své nadace 

Vzdělávací oblast   Člověk a jeho svět  

Tematické okruhy  Lidé a čas, Lidé kolem nás 

Učivo Lidé a čas 

Baroko v českých zemích, rysy baroka, NKP 

Hospital Kuks, Hospitální nadace F. A. Šporka 

Lidé kolem nás 

Mezilidské vztahy, pomoc nemocným, sociálně 

slabým, sociální problémy ve společnosti 
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Očekávané výstupy Lidé a čas 

 ţák zařadí období baroka do historie, pojmenuje 

znaky baroka v českých zemích 

 ţák vysvětlí, za jakým účelem byl Hospital Kuks 

postaven, k čemu slouţil 

 ţák vlastními slovy formuluje chod Hospitalu 

Kuks a hospitální nadace v 18. století 

Lidé kolem nás 

 ţák si uvědomuje existenci nemocných a 

sociálně slabších ve společnosti 

 ţák ocení hodnotu pomoci lidem ve společnosti 

 ţák dokáţe objasnit nutnost pomoci nemocným 

nebo sociálně slabým 

 ţák se dohodne na řešení se spoluţáky 

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova 

Realizované 

průřezové tematické 

okruhy 

 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení pozornosti 

a soustředění, zapamatování, řešení problémů  

Sebepoznání a sebepojetí – moje učení, moje 

vztahy k druhým lidem 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy – empatie, respektování, 

podpora, pomoc 

Komunikace – aktivní naslouchání, asertivní 

komunikace 

Kooperace – rozvoj individuálních a sociálních 

dovedností pro kooperaci 
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Morální rozvoj 

Hodnoty, postoje, praktická etika – spolehlivost, 

spravedlivost, respektování; pomáhající a 

prosociální chování 

Klíčové kompetence Kompetence k učení 

 ţák uvádí věci do souvislostí, propojuje do 

širších celků poznatky z různých vzdělávacích 

oblastí  

 kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje 

o nich 

Kompetence k řešení problémů 

 ţák vyhledá vhodné informace k řešení 

problému 

 samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby 

řešení 

 je schopen obhájit svá rozhodnutí, uvědomuje si 

svou zodpovědnost za ně 

Kompetence komunikativní 

 ţák se zapojuje do diskuze, obhajuje svůj 

názor, vhodně argumentuje 

Kompetence sociální a personální 

 ţák spolupracuje ve skupině, přispívá k debatě 

skupiny, ve skupině efektivně spolupracuje 

Kompetence občanské 

 ţák je schopen vcítit se do situace ostatních lidí  

Využívané formy 

vyučování 
Skupinová, frontální, individuální práce 

Využívané metody Metoda projektu, diskuze,  práce s PL,  

dramatizace, metody RWCT (učíme se navzájem, 
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vyučování brainstorming, pětilístek) 

Informační zdroje 

 

Lektor na NKP Hospital Kuks, internet 

Potřeby a pomůcky 

 

Lektor: pracovní listy, obrázky, čisté papíry, balicí 

papír na otázky, sadu slov, rozstříhané logo, dopis 

Ţáci: psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůţky, popř. 

počítač 

Výsledný produkt 

projektu 

Návrh na vlastní nadaci, informační leták či 

pozvánka na benefiční akci 

Evaluace 

 

 

Řízená diskuze nad nadacemi a letáky 

Slovní sebehodnocení ţáky samotnými  

Slovní hodnocení učitelem  
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Časové rozvrţení projektu: 

 

1.  Návštěva NKP Hospital Kuks – prohlídka, praktické úkoly – 3 vyučovací 

hodiny 

2.  Práce v lektorské místnosti – vymýšlení vlastní nadace – 2 vyučovací 

hodiny 

3.  Společné hodnocení 
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3.3 Návrh projektu 

 

Struktura, kterou jsem pro návrh projektu pouţila, vychází z Programu 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Tento inovativní program si 

klade za cíl „vychovávat zodpovědné občany, kteří budou schopni vytvářet si 

vlastní názory, řešit problémy a zodpovědně debatovat o daných 

problémech“171. Tento konstruktivistický přístup jsem vybrala, protoţe si 

myslím, ţe vyhovuje mnou stanoveným cílům projektu – učí ţáky respektovat 

zvláštnosti druhých lidí a naslouchat jejich názorům, umět prosadit a obhájit 

svůj názor, spolupracovat. Z programu jsem pouţila některé jeho metody a 

model EUR172.  

 

3.3.1 Část 1 – historická 

 

Cíle:  

 ţák se seznámí s obdobím baroka v českých zemích, pojmenuje jeho 

hlavní rysy 

 ţák přiřadí Hospital Kuks baroknímu období, definuje na něm znaky 

baroka 

 ţák objasní záměr Františka Antonína Šporka při budování hospitalu, 

vlastními slovy vysvětlí chod hospitalu a zdejší sociální péči 

 

místo realizace: expozice NKP Hospital Kuks 

 

Ţáci během této části procházejí NKP Hospital Kuks a dozvídají se 

o jeho fungování. Jejich průvodcem je imaginární postava Václava Fischera, 

chovance, ubytovaného v Hospitalu v roce 1752. Ţáci procházejí místy, která 

i on navštěvoval či vyuţíval – začínají ve vrátnici, kde se p. Fischer po 

                                                      
171

 TOMKOVÁ, A. (2007). S. 11 
172

 evokace – uvědomění si významu informací – reflexe (TOMKOVÁ, A., 2007) 
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příchodu do špitálu zapisuje, procházejí jeho pokojem, který sdílel s dalšími 

chovanci hospitalu, podívají se do jídelny, kostela a kaple, jejich cesta je 

zakončena v lapidáriu, které dříve slouţilo jako nemocnice, kde nemocný 

Václav Fischer leţí. V průběhu cesty získávají informace o fungování 

hospitalu, o ţivotě jeho chovanců a o Hospitální nadaci Františka Antonína 

Šporka, které jim jsou předávány vyškoleným lektorem.  

 

1. ÚVOD 

časová dotace: 5 min 

místnost: Rodová obrazárna Swéerts-Šporků (zde projekt začíná, protoţe 

obrazárna původně slouţila jako vrátnice) 

 

- přivítání ţáků na NKP Hospital Kuks, představení lektora, seznámení 

s projektem, s činností následující 2 – 3 hodiny 

 

2. EVOKAČNÍ FÁZE 

časová dotace: 20 min 

cíle:  

 ţák se seznamuje se obdobím baroka v Čechách, vymezí dobu jeho 

výskytu v českých zemích, pojmenuje hlavní události, definuje 

architektonické znaky na budovách 

 ţák vyjádří vlastními slovy, kým a proč byl hospital zaloţen a kdo v něm 

ţil 

prostor: Rodová obrazárna Swéerts-Šporků 

výklad lektora: kapitoly 1.1, 1.2, 1.4.2 (str. 38) 

 

V této části se ţáci dozvídají základní informace o době baroka 

v Čechách přiměřené jejich věku, o barokní architektuře. Poté jim lektor 

představuje hospital, zdůvodňuje, za jakým účelem byl postaven a kdo byl 

muţ, který ho nechal postavit.  

 

- rozdělení ţáků do 4 skupin – při vstupu do objektu si ţáci vylosovali jeden 

ze čtyř obrázků (Příloha 1), podle obrázků si v místnosti sedají do skupin 



 
 

63 

- skupinová činnost: kaţdá skupina dostane sadu kartiček se slovy (Příloha 

2) vztahujícími se ke čtyřem pojmům (BAROKO, BAROKNÍ 

ARCHITEKTURA, HOSPITAL, FRANTIŠEK ANTONÍN ŠPORK), ţáci se ve 

skupinách dohadují, k jakým oblastem by na základě svých znalostí slova, 

popř. obrázek přiřadili 

- frontální práce: skupiny se střídají, pod dohledem lektora přiřazují termíny 

k pojmům na tabuli, vysvětlují, proč takto přiřadily, lektor kontroluje, doplňuje 

informace svým výkladem, zmiňuje se také o Hospitální nadaci F. A. Šporka  

Pozn.: začíná se tématy obecnějšími – baroko, barokní architektura, 

postupuje se ke konkrétnějším – František Ant. Špork, hospital 

 

3. MOTIVACE K PROBLÉMU 

časová dotace: 10 min 

cíl: 

 ţáci interpretují svými slovy, kdo mohl být do hospitalu přijat a proč byl 

přijat 

prostor: Rodová obrazárna Swéerts-Šporků 

výklad: kap. 1.4.2 (str. 41) 

 

- ţákům je představen Václav Fischer (62), muţ, který ţil v Hospitalu v roce 

1752 a který bude ţáky provázet po celou dobu  

 

situace: Václav Fischer přichází do hospitalu, je přijímán jedním 

z milosrdných bratrů ve vrátnici. 

- jsou vybráni dva dobrovolníci, kteří zahrají scénku o tom, jak se Václav 

Fischer přichází do Hospitalu zapsat (jeden ţák – V. Fischer, druhý ţák – 

milosrdný bratr sedící ve vrátnici). Ţáci mají předepsaný „scénář“, kde jsou 

zadány informace, které mají „herci“ pouţít, aby bylo jasné, jaká kritéria 

musel ţadatel o místo v hospitalu splňovat 

- společné ústní shrnutí kritérií – ţáci si uvědomí, ţe osoby, které o pobyt 

v hospitalu ţádají, potřebují pomoci, protoţe nemohou pracovat a nemá se o 

ně kdo postarat 
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4. UVĚDOMĚNÍ – ŢIVOT VÁCLAVA FISCHERA V HOSPITALU 

cíle: 

 ţák popíše ţivot chovance v hospitalu 

 ţák vysvětlí, k čemu slouţila Hospitální nadace F. A. Šporka 

 ţák se vcítí do role starého člověka a ocení pomoc, kterou mu hrabě 

Špork svým záměrem vybudovat hospital poskytl 

 

 ţák interpretuje přečtené informace svým spoluţákům 

 ţák rozliší znaky baroka na vnitřní výzdobě kostela 

 ţák rozhodne, jaké vlastnosti by přiřadil hraběti Šporkovi a jejich výběr 

písemně zdůvodní 

 ţák spolupracuje ve skupině, argumentuje, obhajuje své názory 

časová dotace: 3 vyučovací hodiny 

 

 

Ubytování chovanců 

časová dotace: 15 min 

prostor: Místnost s modelem Kuksu (dříve slouţila jako pokoj pro chovance) 

výklad: kap. 1.4.2 (str. 41, 42) 

 

situace: Václav je zapsaný do hospitalu, nyní se jde ubytovat do pokoje, který 

bude sdílet s ostatními chovanci. 

- ţáci ve svých skupinách zkoušejí na základě svých znalostí historie a svých 

zkušeností se starými lidmi sestavit reţim dne pana Václava, lektor skupiny 

obchází, diskutuje s nimi, radí jim  

- společná diskuze, lektor doplňuje informace svým výkladem, poukazuje na 

to, ţe zdatnější chovanci mohou pomáhat s pracemi v zahradě (pěstování 

bylinek – jejich prodej lidem z okolí v lékárně – výtěţek se vrací zpět do 

nadace) 

 

Stravování chovanců 

časová dotace: 10 min 

prostor: Refektář (jídelna) 
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výklad: kapitola 1.4.2 (str. 41, 42)  

 

situace: Václav v Hospitalu dostává zadarmo i jídlo a pití. V jídelně se 

s ostatními špitálníky schází 3x denně na jídlo.  

 

- výklad lektora o tom, jak se chovanci v hospitalu stravovali, co dostávali ke 

snídani, obědu, večeři 

- lektor se zmiňuje také o tom, ţe se zde scházeli všichni dohromady, 

společně před jídlem pronášeli modlitbu 

 

PŘESTÁVKA (cca 20 min) 

 

Návštěva kostela 

časová dotace: 20 min 

prostor: Kostel Nejsvětější Trojice 

výklad: kapitola 1.1, 1.4.1 (str. 27, 28) 

 

situace: Povinností chovanců, stejně tak i Václava, bylo kaţdý den 

navštěvovat mše v kostele Nejsvětější Trojice. 

- 1) skupiny v kostele hledají typické znaky baroka, sepisují je na papír, po 

5 – 10 min. si skupiny vymění papíry, přečtou, co ostatní skupiny napsaly, po 

úvaze a společné diskuzi doplní svůj papír – společná kontrola 

- 2) hledání v kostele erbu Františka Antonína, skládání erbu, dokreslení – 

ţáci se ve skupině domluví, kdo logo dokreslí, kdo nalepí atd. (lektor zde 

vysvětlí, ţe erb zastával podobno funkci jako v dnešní době logo – co je to 

logo? K čemu slouţí?173) 

- lektorův výklad ke kostelu 

 

Lékárna – pěstování bylinek 

časová dotace: 25 min  

prostor: Lékárna U granátového jablka 

výklad: kap. 1.4.2. (str. 40, 41)  

                                                      
173

 reklamní štít; nápis se značkou a názvem firmy, společnosti… Slouţí k reprezentaci 
značky, k zapamatování a identifikaci společnosti. 
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situace: I zde je místo, kde se Václav občas vyskytuje, protoţe pomáhá 

milosrdným bratrům s pěstováním bylinek, které se poté v lékárně prodávají. 

Peníze z prodeje jdou zpět do pokladny Hospitální nadace a slouţí k provozu 

hospitalu. 

- skupiny dostanou rozstříhaný text (Příloha 4), kaţdému ze skupiny je 

přidělena jedna část 

- metoda učíme se navzájem174 – ţák si přečte svoji část textu a naučí se ji, 

poté je jeho úkolem předat své vědomosti, které se dozvěděl ze své části, 

ostatním ze své skupiny 

- poté si ţáci dojdou pro pracovní list (Příloha 8), individuálně ho vyplní 

podle znalostí, které se dozvěděli od spoluţáka (některé odpovědi mohou 

najít přímo v lékárně), nakonec ho zkontrolují se spoluţákem ve své skupině 

- společná kontrola, dodatečný výklad (lektor upozorní na to, ţe zde se 

prodávaly bylinky, které Václav a ostatní chovanci pomáhali pěstovat), 

prostor pro otázky 

 

V době nemoci 

časová dotace: 25 min 

prostor: Lapidárium soch Ctností a Neřestí 

výklad: kap. 1.4.1.1 (str. 32 – 35) 

 

situace: Václav je nemocný. Léčí se v  nemocnici se 34 lůţky, starají se o něj 

mniši z řádu Milosrdných bratří. 

- lektor stručně povypráví, k čemu lapidárium slouţilo v 18. a 19. století 

- upozorní na sochy, které se tam teď nacházejí, poukáţe na řadu ctností, 

na řadu neřestí – otázka pro ţáky – co je to ctnost, neřest, co vyjadřují?  

- společně se na sochy podívají, vysvětlí si slova, která ţáci nevědí a 

nedokáţou vysvětlit (např. střídmost, cudnost, smilstvo, lehkomyslnost, 

lstivost) 

                                                      
174

 Metoda programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Ţáci pracují v malých 
skupinách, střídají se v roli učitele, naučí se svůj kousek a shrnou ho pro ostatní ve své 
skupině. Dokládají otázkami k textu, objasňují místa, kterým ostatní nerozuměli.  
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- ţáci si sochy prohlédnou, je jim dán čas na to, aby kaţdý vybral dvě 

vlastnosti, které by přiřadili Františku Antonínu Šporkovi, osobě, která nadaci 

zaloţila a své peníze touto formou předávala těm, kteří je potřebovali, a dvě 

vlastnosti, které takováto osoba určitě nemá; pomocí metody volného 

psaní175 během stanoveného časového limitu (5 – 7 min.) napíšou, proč 

právě tyto vlastnosti vybrali, zdůvodní výběr příklady, apod. 

- lektor vyvolá dobrovolníky, kteří chtějí svůj text přečíst 

- lektor doplní informace o Matyáši Bernardu Braunovi a jeho sochách 

Ctností a Neřestí 

 

5. REFLEXE HISTORICKÉ ČÁSTI:  

časová dotace: 15 min 

cíl:  

 ţák napíše dopis, ve kterém jménem Václava doporučí svému příteli 

přestěhování do hospitalu 

prostor: lektorská místnost 

 

Václav Fischer leţí v nemocnici a Milosrdný bratr mu přináší dopis.  

- kaţdý ţák se vţije do role Václava Fischera, který leţí nemocný 

v nemocnici 

Přichází mu dopis od starého přítele ze vsi, Josefa  (Příloha 6 – čte lektor), 

který si v dopise posteskne, ţe mu zemřela ţena, nemá děti a je uţ starý na 

to, aby pracoval. Nemá tedy, jak by se o sebe postaral, ani nikoho, kdo by se 

o něj postaral.  

- úkolem ţáků je ve skupině Josefovi na základě dosavadních informací 

získaných během uplynulých několika hodin odepsat a s jeho situací mu 

poradit. Cílem je, aby napsali dopis, v němţ mu hospital doporučí, popíší, 

proč by Josef měl přijít také bydlet do hospitalu. Ţáci by si měli uvědomit, jak 

hospital starým lidem v této ţivotní situaci pomáhá. 

                                                      
175

 Metoda programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Při volném psaní ţáci souvisle 
bez zastavování píší, co je k dané otázce napadá, nevrací se k tomu, co uţ napsali, nehledí 
na gramatickou či stylistickou správnost.  
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3.3.2 Část 2 – současnost  

 

Cíle: 

 ţák objasní potřebu pomoci sociálně slabším, vysvětlí, proč se nadace 

zakládají 

 ţák navrhne vlastní nadaci, naplánuje získání peněz pro postiţené osoby 

ze své nadace 

 ţák obhájí účel své nadace, diskutuje o něm s ostatními 

 

místo realizace: lektorská místnost 

 

otázka: Kdybych chtěl stejně jako hrabě František Antonín Špork zaloţit 

nadaci pro lidi, kteří potřebují pomoc, jakou nadaci bych zaloţil já? Komu 

bych pomohl? 

 

V druhé části projektu uskutečňující se v lektorské místnosti ţáci 

pokračují v práci ve svých skupinách, dozvídají se o nadacích v současnosti. 

S pomocí internetu nalézají dnešní nadace, zjišťují, ţe existují nadace 

zaměřené na různé oblasti. Na základě zjištěných informací se ve skupině 

domluví, komu a jak bude jejich nadace pomáhat, vytvoří logo. Dále si 

rozmyslí, jakou benefiční akci uspořádají na získání peněz pro svou nadaci a 

vytvoří leták, kterým by na svou akci nalákali návštěvníky. 

Jsou jim zadány úkoly, ţáci si ve skupině rozdělují role, kaţdý plní 

nějaký úkol, nebo na úkolech pracují společně. Je zadán časový limit pro 

splnění úkolů. Výsledkem práce je nadace - její jméno, zaměření, logo a 

zdůvodnění, proč je zaměřena právě na tu určitou cílovou skupinu. V druhé 

řadě potom myšlenka, jak získají peníze pro lidi, kteří je potřebují, a zároveň 

letáček/prospekt/broţurka zvoucí na akci. 
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1. ÚVOD 

časová dotace: 5 min 

- lektor ţákům objasní, co bude cílem druhé části, jak budou pracovat 

 

2. EVOKAČNÍ FÁZE 

časová dotace: 10 min 

cíle: 

 ţák shrne, co se o nadaci dozvěděl během historické části 

 ţák doplní informace vlastními vědomostmi 

výklad: kap. o nadacích 

 

- metodou brainstorming na téma nadace lektor zjistí, co si ţáci odnesli 

z první části projektu a zároveň co znají z televize, internetu a dalších medií, 

hesla zapisuje na tabuli, popř. velký papír 

- lektor doplní nápady ţáků vlastním výkladem (inspirace Příloha 7), udává 

příklady 

- ve skupině si ţáci sdělí, zda někdy v televizi viděli benefiční akci, či se 

někdy takovéto akce zúčastnili oni sami nebo někdo z jejich okolí 

- dobrovolníci mohou svůj záţitek říci ostatním 

 

3. UVĚDOMĚNÍ – TVORBA VLASTNÍ NADACE 

časová dotace: 1 – 2 vyučovací hodiny 

cíle: 

 ţák na základě předchozí činnosti navrhne vlastní nadaci, obhájí její 

činnost, vytvoří logo nadace 

 ţák navrhne benefiční akci 

 ţák komunikuje a spolupracuje s ostatními členy ve skupině, diskutuje 

s nimi, argumentuje pro svůj názor, posuzuje návrhy ostatních 

 

- ţáci pracují samostatně ve skupinách, jsou jim k dispozici výtvarné 

pomůcky a obrázky, počítač, který mohou pouţít ke zjišťování dalších 

informací (např. inspirace logy, inspirace benefičních akcí apod.), lektor 

zodpovídá otázky, povzbuzuje a dává doporučení, pokud si ţáci nevědí rady  
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- ţákům při práci pomáhá návodná struktura činnosti: 

1. Domluvit se na cílové skupině, na kterou bude nadace zaměřena a proč 

(pozn. jen osoby) 

2. Popsat činnost nadace – jakým způsobem, v jakých oblastech, čím bude 

nadace pomáhat  

3. Vymyslet název, logo – na papír velikosti A5 vytvořit  

4. Shodnout se způsoby, který získají peníze pro nadační činnosti, jenţ by 

byl realizovatelný mezi spoluţáky ve škole. 

5. Navrhnout jeho provedení ve škole.  

6. Pozvat na ni letáčkem/broţurkou/plakátem. 

 

4. REFLEXE  

časová dotace: 25 min  

cíl:  

 ţák shrne práci ve skupině, představí a obhájí svůj návrh  

 ţák posuzuje ostatní skupiny, uvádí klady a zápory jejich návrhu 

 ţák zhodnotí práci se spoluţáky ve své skupině 

 

- ţáci ve skupině si rozdělí role, kdo bude mluvit o které části, popř. zvolí 

mluvčího, jenţ práci skupiny shrne 

- prezentace skupinové práce: 

 –  skupiny přednesou svůj návrh na nadaci 

 –  sdělí její název, ukáţí logo  

 – popíší činnost nadace, jak bude jejich nadace pomáhat 

 – představí ostatním svůj návrh na získání prostředků v jejich škole 

 

- ostatní skupiny naslouchají, po prezentaci je prostor pro diskuzi – účastníci 

se mohou ptát na doplňující otázky, i s lektorem diskutují o tom, jestli by 

návrh byl realizovatelný 

- na závěr se třída shodne, který návrh na nadaci i na získání prostředku byl 

nejlepší 



 
 

71 

3.3.3 Část 3 – společné zhodnocení 

 

Cíle: 

 ţák shrne informace, které se dozvěděl o nadaci 

 ţák zhodnotí práci svou i práci spoluţáků ve skupině 

 

časová dotace: 20 min 

 

- ţáci s lektorem ústně shrnou poznatky o sociální péči a nadacích 

- poté nejprve ţáci ve společné diskuzi dle kritérií (Příloha 11) hodnotí práci 

ve skupině, práci ostatních spolupracovníků  

- následně i lektor posuzuje práci skupin, která pracovala nejefektivněji, kde 

se všichni zapojovali a konstruktivně diskutovali, jaký výsledný produkt se 

nejlépe odpovídal jeho představám apod. 
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3.4 Realizace projektu 

Abych ověřila, zda je moţné projekt se ţáky z 1. stupně ZŠ, konkrétně 

tedy ze 4. a 5. ročníků, na Hospitalu Kuks realizovat, rozhodla jsem se, ţe 

projekt přímo na místě s dětmi vyzkouším. K realizaci projektu jsem pozvala 

třídu 5. B ze ZŠ Schulzovy sady ve Dvoře Králové nad Labem a poprosila 

třídní učitelku Mgr. Milenu Noskovou, zda by s dětmi na Hospital Kuks přijela.  

S výběrem školy jsem dlouho neváhala. Prvním důvodem pro její 

zvolení bylo, ţe já sama jsem do ZŠ Schulzovy sady chodila jako ţákyně a 

znám její pedagogy i vedení, které je velmi vstřícné a nakloněné podobným 

akcím. Se školou jsem zůstala v kontaktu a dále s ní spolupracovala i během 

svých studií na Pedagogické fakultě, absolvovala jsem zde praxi v první 

třídě, jezdila jsem jako pedagogický doprovod na školní výlety a exkurze, 

účastnila jsem se různých akcí pro děti z 1. stupně ZŠ (odpolední a 

víkendové akce a soutěţe). Také dostupnost Kuksu ze Dvora Králové n. L. 

značně ovlivnila mé rozhodnutí. Vesnice Kuks je od Dvora Králové vzdálena 

přibliţně 8 km a jezdí sem přímý vlak, takţe školy z města často vyuţívají 

Hospital Kuks jako cíl jednodenních výletů.  

Základní škola Schulzovy sady je škola v centru Dvora Králové nad 

Labem, její základní kámen byl poloţen v roce 1912. Původně byla škola 

pouze chlapecká, chlapci i dívky dohromady se zde začínají učit po druhé 

světové válce. V roce 2007 došlo ke sloučení dvou škol v centru města se ZŠ 

Schulzovy, ta se stala pokračujícím objektem. V současné době školu 

navštěvuje necelých 800 ţáků, kteří jsou rozděleni do 34 tříd umístěných ve 

dvou budovách. Ředitelem je od srpna 2012 Mgr. Ivan Jugl.176 

Ve třídě 5. B je 21 dětí, 9 chlapců a 12 dívek. Třída je klidná, dobře 

vedená a organizovaná, děti jsou zvyklé na pořádek a přísný řád. Jsou 

spoluţáky uţ od první třídy, stejně tak třídní učitelka Nosková je jejich třídní 

od začátku školní docházky, takţe děti spolupracují a respektují se. Ve třídě 

není ţádný cizinec ani jiný ţák s jazykovou bariérou, ani dítě se závaţnějšími 

výchovnými problémy. 

                                                      
176

 ZŠ Schulzovy sady. Informace o škole. [online] poslední revize 2007. 
<http://www.zsschsady.cz/?s=info> 

http://www.zsschsady.cz/?s=info
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Od třídní učitelky jsem se dozvěděla, ţe zastává spíše tradiční 

vyučovací styl, přesto do výuky často zapojuje skupinovou práci (děti jsou 

zvyklé pracovat v ustálených skupinách po 5 – 6 ţácích). Skupiny za svou 

práci ve škole dostávají body, které se sčítají, na konci roku jsou ţáci 

ohodnoceni. Tento systém hodnocení práce ve skupině vede k soutěţení 

mezi skupinami, coţ se projevovalo i během realizace projektu. Ţáci byli 

velmi soutěţiví i v situacích, kdy nešlo o rychlost ani kvantitu, projevilo se to 

poté i ve výsledku jednotlivých činností, které byly zaměřeny na práce 

jednotlivých skupin, ne na soutěţení mezi nimi.  

Výuku třídní učitelka často obohacuje také o dramatizaci, která je 

u ţáků velmi oblíbená. Ţádného projektu se třída do té doby neúčastnila, ale 

na různé exkurze a výlety jezdí, coţ se projevilo i během realizace projektu, 

děti neměly problém s přesuny, kázní, organizace šla hladce. 

Třídní učitelku jsem poprosila, aby děti zběţně na projekt připravila. 

Aby jim vysvětlila, kde se bude konat, upozornila je na teplé oblečení, 

protoţe v hospitalu bude zima, poslala jsem jí informace o tom, co mají mít 

děti s sebou, jaké spoje jim do Kuksu jezdí. Děti byly seznámeny s tím, ţe 

projekt bude končit stejně jako jejich odpolední vyučování, takţe není 

potřeba odhlašovat jejich zájmové činnosti či upozorňovat rodiče na změnu 

rozvrhu.  

Následuje několik stran popisu projektu tak, jak se odehrál dne 

11. května 2012 na Hospitalu Kuks. Průběh ovšem přesně neodpovídal mým 

představám o finálním projektu, proto jsem konečnou verzi projektu musela 

upravit a doplnit o další činnosti, které budou směřovat k naplnění 

stanovených cílů. Proběhlé změny zmiňuji vţdy u jednotlivých místností a 

v závěrečném doporučení v kapitole 3.7. 

Vzhledem k vlakovým spojům Dvůr Králové nad Labem – Kuks – Dvůr 

Králové nad Labem a rozvrhu dětí jsem na realizaci projektu měla pouze 

přibliţně 4 hodiny i s přestávkou na svačinu. Coţ je první změna oproti 

mému návrhu, který pro projekt počítá s 6 aţ 7 vyučovacími hodinami. Třída 

5.B přijela v 10.00 dopoledne, na vlak musela z objektu odcházet ve 14.00. 

Proto jsem z projektu vybrala jen to nejdůleţitější. Druhou část projektu 
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zaměřenou na současnost jsem zjednodušila a zestručnila také kvůli tomu, 

ţe ještě nejsou vybudované prostory, ve kterých by se měla odehrávat.  

3.4.1 Část 1 – historická 

 

místo realizace: expozice NKP Hospital Kuks 

 

1. ÚVOD 

časová dotace: 3 min 

 

Prohlídku jsme začali v rodové obrazárně Swéerts-Šporků, kde bylo 

cílem se ţákům představit, seznámit je s náplní programu a začít se bavit 

o období baroka v českých zemích a samotném hospitalu.  

Ţáci se usadili ve skupinách na zem. Byli uţ předem před příjezdem 

rozděleni do čtyř skupin po pěti a to proto, ţe jsou na práci v tomto sloţení 

skupin zvyklí. Třídní učitelka mě přímo o toto rozdělní poprosila z důvodu 

snazšího udrţení kázně. Já jsem tuto variantu uvítala, neboť mi ušetřila 

několik minut času.  

 

2. EVOKAČNÍ FÁZE 

časová dotace: 30 min 

 

Kaţdé skupině jsem přidělila sadu slov (Příloha 1, Příloha 2), ţáci měli 

za úkol domluvit se a přiřadit slova ke slovům nadřazeným na tabuli.  

Snadno jsem poznala, ţe skupinová práce je v této třídě častá, ţáci se 

mezi sebou radili, komunikovali, diskutovali, navzájem se upozorňovali na 

chybná řešení, navrhovali řešení lepší.  

Po pár minutách, kdyţ se mi zdálo, ţe skupiny jsou hotové se svým 

rozdělením, jsme začali se společnou prací. Na tabuli jsem měla připravená 

čtyři slova, vyzývala jsem jednotlivé ţáky, aby chodili k tabuli a přilepili své 

slovo ke slovu nadřazenému a odůvodnili, proč slovo přiřadili. Ostatní ţáky 

jsem poprosila o kontrolu a odsouhlasení. U kaţdého pojmu jsme se na chvíli 

zastavili, já jsem k pojmům přidávala výklad, doplňovala jsem ho otázkami 

směřovanými k ţákům, společně jsme hledali odpovědi. Ţáci se mnou 
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ochotně spolupracovali, především dívky byly aktivní a snaţily se na 

poloţené otázky odpovídat. Pojem baroko ţáci znali, společnými silami se 

nám podařilo vyjmenovat některé znaky barokní architektury, také jméno 

František Antonín Špork bylo většině dětí známé (coţ přisuzuji blízkostí jejich 

města ke Kuksu). Avšak co je to hospital a za jakým účelem byl vystavěn, 

jsem ţákům musela vysvětlit já. Na mou otázku Co je to vlastně ten hospital? 

děti odpovídaly: 

„To je zámek, kde pan hrabě bydlel se svou manţelkou.“ 

„Tady byla nemocnice, kde se léčili lid, který´byli nemocný´.“   

 

3. MOTIVACE K PROBLÉMU 

časová dotace: 10 minut 

Ţákům jsem sdělila, ţe hospitalem půjdeme po stopách imaginární 

postavy Václava Fischera, muţe, který zde skutečně v roce 1752 ţil. 

Navštívíme místa, kterými se procházel i on v polovině 18. století, vţijeme se 

do jeho role, představíme si, co v prostorách dělal, k čemu je vyuţíval.  

Jací muţi byli do hospitalu přijímáni si ţáci měli uvědomit pomocí 

zahrané scénky. Vybrala jsem dvě dobrovolnice a odvedla je na chodbu, kde 

jsem jim vysvětlila, o čem „scénka“ bude. Jedna z dívek byla přijímající 

milosrdný bratr na vrátnici, druhá Václav Fischer, muţ ţádající o místo. Pro 

dívky jsem měla připravený scénář na listu papíru, nechala jsem jim chvíli na 

přípravu. Mezitím jsem s ostatními ţáky rychle zopakovala základní body 

předchozího výkladu.  

Dívky zahrály přínosnou scénku, ve které pouţily všechny zadané 

informace. Předváděly s citem to, co bylo zadáno, měnily hlas a doplnily 

mnou stanovený scénář o své nápady, coţ přitáhlo pozornost ostatních dětí. 

„Diváci“ zaujatě poslouchali, takţe si myslím, ţe z této ukázky pochopili 

kritéria přijetí chovance do hospitalu lépe, neţ kdybych jim je podala jen 

formou výkladu. 
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4. UVĚDOMĚNÍ – ŢIVOT VÁCLAVA FISCHERA V HOSPITALU 

časová dotace: 90 minut 

 

Tuto část jsme začali v místnosti s modelem. Naneštěstí jsme měli 

moţnost strávit zde méně času, neţ jsem předpokládala, neboť chvíli po nás 

do místnosti přišla výprava vedená průvodcem hospitalu, které jsme museli 

udělat prostor. Proto jsem čas zde zkrátila na 5 minut, vynechala jsem 

skupinovou činnost a s náplní dne chovance jsem děti seznámila pomocí 

doplňujících otázek sama.  

 

Pokračovali jsme do refektáře, místnosti, kde se chovanci stravovali 

(dnes je zde pouze prázdný sál, který slouţí jako místo pro konání trhů. Dříve 

se zde pořádaly koncerty, ale pro špatnou akustiku bylo od tohoto nápadu 

upuštěno.)  Zde jsme činnost zahájili rychlou týmovou pohybovou hrou na 

zjištění názvu prostoru (hru jsem zařadila z důvodu zimy, kterou děti začínaly 

pociťovat).  

Jeden z týmu dostal tabulku se souřadnicemi a postavil se před jinou 

skupinu. Ostatní ze skupiny se střídali v běhu a tipovali souřadnice, na 

kterých by mohlo být napsané písmenko. Kdyţ měli písmena všechna, 

zkoušeli přijít na název. Bylo to příliš těţké, proto jsem dětem musela 

nakonec s hledaným slovem poradit. Ale svůj cíl hra splnila, děti se zahřály a 

navíc si lépe pamatovaly, jak se místnost jmenuje.  

Do refektáře mi přišel s výkladem pomoci pan průvodce Jindřich 

Kolda, správce depozitáře, který na Kuksu uţ jiţ léta pracuje a ví mnoho 

zajímavých informací. Ţákům vyprávěl, jak chodil ţivot v hospitalu, co 

chovanci jedli, jak se oblékali, stravovali, jak probíhala v 18. století hygiena, 

jak se léčili. Ţáci byli poutavým vyprávěním pana Koldy velice zaujatí, 

myslím, ţe si od něj zapamatovali mnoho údajů, coţ se projevilo i 

v závěrečné reflexi historické části. Výklad odborníka v dané problematice je 

pro ţáky přínosný, to jsem si mohla při této příleţitosti ověřit. Ţáci při jeho 

výkladu nerušili, spontánně se pana Koldy ptali na dodatečné otázky („Proč 

tady bydleli jen muţi?“, „Proč se tak málo myli“?, „Co jedli?“ apod.), 
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odpovídali, kdyţ se jich on na něco ptal, dokonce jsem je měla moţnost 

během následující přestávky zaslechnout, jak si o jeho výkladu nadšeně 

vyprávěli („Oni se nemuseli kaţdý den mejt´! To mě mamka pořád nutí se 

mejt´“, „Slyšelas´, ţe pili i pivo a víno?!“, „To je nuda, pořád se jen modlit.“ 

atd.).  

 

Z refektáře jsme se přesunuli do kostela Nejsvětější Trojice, kde se 

ţáci opět rozdělili do svých skupin a společně sepisovali znaky baroka, 

o kterých jsme mluvili v první místnosti a které poznali v kostele. Proběhla 

společná kontrola. K urychlení procesu kontroly si skupiny nevyměňovaly 

listy, nechaly si své poznámky. Společně jsme si znaky (hra světla/stínu, 

pohyb, bohatá výzdoba, zlato, štuk) vyjmenovali, zopakovali.  

Poté jsem ţáky nechala v kostele vyhledat znak rodu Šporků. Po jeho 

objevení obdrţela skupina rozstříhaný erb, který měla sloţit, dokreslit 

jednotlivá pole a nalepit na papír. Jak si práci rozvrhnou bylo na nich. Dvě 

skupiny byly s úkolem rychle hotové, na další dvě jsme museli delší dobu 

čekat, a to proto, ţe se nemohli dohodnout, kdo bude kreslit, nikomu se do 

toho nechtělo. Ţáci se obávali, ţe jejich výtvor nebude dost krásně 

nakreslený. Musela jsem jim tedy vysvětlit, ţe stačí znázornit hrubý obrys, 

podle nějţ by bylo moţné určit, co či kdo na erbu je.  

  Ve třetí fázi jsme si vysvětlili, co je to logo, ţáci uváděli své příklady 

(např. znak auta Škoda, Coca Cola, Lego). Já jsem měla připravené ukázky 

log českých nadací, porovnávali jsme je s erbem rodu Šporků (tedy s „logem“ 

Hospitální nadace F. A. Šporka). Myslím, ţe ţáci pochopili, k čemu logo 

slouţí, co představuje. 

 

Po návštěvě kostela následovala 20 min. přestávka. 

 

Po přestávce následovala opět skupinová práce, tentokrát v lékárně. 

Kaţdý ve skupině dostal jednu část textu (Příloha 4), přečetl si ji, naučil se ji 

a dále seznámil s obsahem své části ostatní členy skupiny (metoda učíme se 

navzájem z RWCT). Tento způsob osvojování textu se mi osvědčil uţ při 

běţné výuce, proto mi přišlo vhodné ho zařadit sem, abych stále dětem 
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nepředkládala informace pouze já. Všechny děti jsou zapojené do činnosti, 

kaţdý má svou důleţitou roli ve skupině. To je učí zodpovědnosti a nutí je se 

text opravdu naučit, protoţe i na jejich výkonu záleţí úspěch celé skupiny. 

Zdálo se mi, ţe ţákům tato metoda po neustálém poslouchání výkladu 

vyhovovala. Kaţdý si našel v lékárně své místo a text se učil. Našli se 

samozřejmě dva tři ţáci, kteří vyrušovali, ale po napomenutí třídní učitelkou 

se vrátili ke své práci.  

Zatímco se ţáci učili text, já jsem je obcházela, mohli se mě zeptat, 

pokud něčemu nerozuměli. Po přečtení a naučení si děti opět sesedly 

dohromady se svou skupinou a navzájem si sdělovaly, co se dozvěděly ve 

své části textu. Domnívám se, ţe pro ně byla tato nová metoda uţitečná. Na 

základě nově získaných informací vyplňovali samostatně pracovní list 

(Příloha 9). Práce s listem trvala déle, neţ jsem předpokládala, protoţe 

některé úkoly byly náročné (úkol, při kterém děti hledaly červenou stojatku 

s nápisem, otázka, na co byl řád zaměřen). Na základě tohoto zjištění jsem 

některé otázky pracovního listu změnila. Následovala společná kontrola.  

 

Historickou část jsme zakončili v lapidáriu. Nejprve jsme si řekli, kde 

se nacházíme a k čemu prostor dřív slouţil (nemocnice). Poté jsem děti 

krátce seznámila s Matyášem Bernardem Braunem a představila jeho sochy. 

Ptala jsem se dětí, jestli vědí, co je to ctnost, neřest, přihlásila se dívka, která 

to všem vysvětlila, „ţe ctnost je dobrá vlastnost a neřest špatná vlastnost.“.   

Úkolem ţáků v lapidáriu bylo vybrat dvě vlastnosti, jeţ musel mít 

hrabě F. A. Špork, člověk, který zřídil nadaci, a výběr odůvodnit. Skupinám 

byl dán čas 5 min, aby si sochy prohlédly a dohodly se na společném řešení. 

Nejčastěji řekli ţáci štědrost, tu vybraly všechny skupiny. Dvě skupiny k ní 

přidaly lásku, další dvě moudrost. Odůvodněním bylo: 

„Štědrost. Špork měl hodně peněz a dal je starým lidem, aby tady 

mohli bydlet a jíst.“ 

„Láska. Hrabě měl rád staré vojáky, proto jim postavil domov 

důchodců, aby měli kde bydlet.“ 

„Vybrali jsme štědrost, protoţe Špork dal své peníze lidem, kteří je 

potřebovali. A moudrost, protoţe byl asi chytrej´.“ 
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Z těchto reakcí jsem usoudila, ţe ţáci poslouchali výklad a ţe se 

dokázali vţít do role člověka, který je schopen udělat takový počin jako 

zaloţit nadaci.  

 

5. REFLEXE HISTORICKÉ ČÁSTI 

časová dotace: 10 min 

místo realizace: lapidárium 

 

Projekt Kuks – Granátové jablko je teprve v začátcích realizace. Proto 

lektorská místnost, se kterou v projektu počítám, ještě není připravena. 

Bohuţel v současné době není v hospitalu ani místnost se stoly a ţidlemi, 

kde by se celá třída mohla usadit. Tento technický problém jsme se správou 

hospitalu vyřešili přesunutím několika stolů a ţidlí do lapidária, kde je pro toto 

vybavení dostatek místa a navíc dobré osvětlení.  

 

Ţákům jsem přečetla dopis od Josefa, kamaráda Václava, který píše, 

ţe je ve svém domě sám a je mu smutno. Pobídla jsem ţáky, aby se vţili do 

postavy Václava a Josefovi odepsali, ať poţádá o místo v hospitalu. Aby mu 

vylíčili, proč by měl do hospitalu také přijít, aby ho svým dopisem pozvali.  

V reflexích (Příloha 9) se projevilo, jak děti zaujal výklad pana Koldy., 

ţáci se zaměřili především na zajímavosti, které jim sdělil. Avšak v dopisech 

se objevují i větší či slabší náznaky pochopení, za jakým účelem byl hospital 

vystavěn, kdo v něm bydlem a proč (viz. kap. 3.5) 
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3.4.2 Část 2 – současnost 

místo realizace: lapidárium 

1. ÚVOD + EVOKAČNÍ FÁZE 

Skupiny si sedly spolu kaţdá k jednomu stolu. Jako první bod jsme si 

zopakovali, co jsme se v průběhu procházení expozicí dozvěděli o nadaci 

18. století (někdo ji zaloţil za účelem shromaţďování peněz, za něţ bylo 

poskytováno ubytování, strava a ošacení pro lidi, kteří potřebovali, aby se 

o ně někdo postaral; vzniká podepsáním nadační listiny; má logo). Po tomto 

zopakování jsem uvedla, ţe se z 18. století přesouváme do století 21.  

Shrnula jsem, co je to tedy nadace, jak vzniká, k čemu slouţí. Poté se 

ţáci ve svých skupinách zamýšleli, zda nějakou českou nadaci znají, zda 

někdy viděli či zaţili benefiční akci. Po cca 2 minutách se skupiny se svými 

informacemi podělily s ostatními. Děti znaly názvy Nadace Terezy Maxové a 

Nadace Naše dítě, o kterých slyšely v televizi.  

„Tyto nadace pomáhají dětem, které nemají mámu a tátu, ani nikoho 

jiného, u koho by mohly bydlet.“ 

„Nebo jsou pro děti, které rodiče týrají.“ 

Měly představu, ţe tyto nadace pomáhají dětem bez rodiny a dětem 

týraným. V jedné skupině si také jedna dívka, o které mi paní učitelka později 

říkala, ţe má velice ráda zvířata, vzpomněla na Nadaci na ochranu zvířat. Do 

té chvíle jsem o této moţnosti nadace pro zvířata neuvaţovala, vůbec mi 

nepřišla na mysl. Ale uvědomila jsem si, ţe dětem tohoto věku jsou moţná 

zvířata bliţší neţ sociálně či zdravotně znevýhodnění lidé. Tyto děti jsou 

z malého města, kde se často s těmito lidmi nesetkávají. Přesto jsem chtěla, 

aby nadace, které budou vytvářet, pomáhaly lidem, protoţe celý můj projekt 

je zaměřen na sociálně či zdravotně znevýhodněné osoby.  
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2. UVĚDOMĚNÍ - TVORBA VLASTNÍ NADACE 

 

časová dotace: 15 min (Historická část trvala déle, neţ jsem předpokládala, 

proto mi na samotnou tvorbu nadace zbylo příliš málo času. Z tohoto důvodu 

jsem vynechala poslední úkol – návrh benefiční akce.) 

 

Ţákům byla zadána tato problémová otázka: 

Kdybych chtěl stejně jako hrabě František Antonín Špork zaloţit nadaci pro 

lidi, kteří potřebují pomoc, jakou nadaci bych zaloţil já, komu bych pomohl? 

Ve skupinách bylo jejich úkolem vymyslet nadaci a její jméno, logo, 

účel a zdůvodnit, proč zaměřili svou nadaci právě na tu určitou cílovou 

skupinu. Pracovaly stále v lapidáriu u stolů, internetový průzkum, který je 

uveden v návrhu projektu, jsem provedla předem já a dětem poznatky 

předala uţ v evokační fázi. Také jsem jim ukázala předem připravená a 

vytištěná loga různých nadací pro inspiraci do dalšího úkolu. 

 

Opět se objevil dotaz, jestli nadace můţe být zaměřena na zvířata. 

Dohodly jsme se, ţe ne, ţe se zaměříme na lidi.  

Skupiny se pustily do práce. Ve dvou skupinách (A, B), které se jako 

„šikovnější“ projevovaly během celého programu, ţáci všichni spolupracovali, 

o cílové skupině diskutovali a bez konfliktů se na výsledné domluvili. Rozdělili 

si úlohy – někdo vymýšlel název, další kreslil logo, mluvčí si připravil, jak 

nadaci představí. Ve třetí skupině (C) se nezapojovali dva ţáci, které činnosti 

očividně nezajímala. Ty si vzala stranou třídní učitelka a dala jim nějaký 

speciální úkol. Na konci se mi za tyto dva chlapce omlouvala, prý jsou s nimi 

problémy i ve škole a ona nechtěla, aby mi narušovali můj program. Zbylí 

ţáci ve skupině bez těchto dvou chlapců nakonec také nadaci vymysleli, ale 

zcela nerespektovali zadání, protoţe do nadace zařadili i přírodu.  

Čtvrtá skupina (D) si s úkolem nevěděla rady. Ve skupině nebyl nikdo, 

kdo by nahlas vyslovil svůj názor, nespolupracovali. Znovu jsem této skupině 

ukázala připravená loga, řekli jsme si, komu můţe nadace pomáhat a jak. 

Kdyţ uţ spolu ţáci začali diskutovat, šla jsem se podívat na práce ostatních 

skupin a upozornit je, ţe zbývá posledních pár minut času. Při závěrečné 
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prezentaci jsem zjistila, ţe čtvrtá skupina svou nadaci zaměřila na zvířata, 

přestoţe dohoda zněla na osoby. Aţ na tento nedostatek však skupina 

nakonec překvapivě splnila všechna kritéria. Ale potíţ byla v tom, ţe 

ostatním skupinám jsem zvířata nepovolila, proto jsem se obávala jejich 

reakce. Samozřejmě se ozvaly nesouhlasící hlasy. Poprosila jsem tedy ţáky, 

kteří nesouhlasili, aby sdělili ţákům ze čtvrté skupiny, co se jim nelíbí („Ţe se 

zaměřili na zvířata, i kdyţ to nebylo dovoleno.“). A ţáky ze čtvrté skupiny, 

aby vysvětlili, proč zvířata zvolili („Nevěděli jsme, ţe se to nesmí, protoţe 

jsme asi špatně poslouchali instrukce.“). Po ţivé diskuzi jsme se domluvili, ţe 

návrh čtvrté skupiny přijmeme. 

(Výsledné nadace Příloha 10) 

 

3. REFLEXE 

časová dotace: 10 min 

 

Kaţdá skupina zvolila svého mluvčího, který představil nadaci, sdělil 

název, na jakou cílovou skupinu je zaměřená, tedy komu bude pomáhat a 

ukázal logo. Skupinám byly přiděleny 2 minuty času, a to proto, ţe na tuto 

závěrečnou fázi uţ nezbylo moc času. Velice mě to mrzelo, protoţe ţáci 

mezi sebou uţ nemohli diskutovat, ptát se na další otázky apod. Navíc byli 

ţáci uţ po celém dopoledni unavení a zmrzlí, takţe reflexe bohuţel 

neproběhla podle mých představ. 

 

3.4.3 Část 3 – společné zhodnocení 

Stejně tak mi kvůli špatnému rozvrţení a odhadnutí času jednotlivých 

aktivit v historické části chyběl čas na podrobnější společné hodnocení 

celého projektu, na zhodnocení pouţitých metod, na pocity a záţitky ţáků, na 

hodnocení práce ve skupině. To povaţuji jako velký nedostatek realizace 

projektu. Projekt jsme zhodnotili jen stručně ústně. Ţáků jsem se ptala na to, 

co se dozvěděli o nadaci a jak se jim pracovalo ve skupině (Příloha 11). Zde 

jsou vybrané komentáře jednotlivců ze skupiny (u kaţdé skupiny vţdy jeden). 

Skupina A (dívka): „Pracovalo se mi dobře. Vymysleli jsme Nadaci pro 

sirotky, protoţe chceme, aby děti měly to stejné jako ostatní děti... hračky a 
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tak… Tu nadaci jsem vymyslela já, ale logo jsem nekreslila, protoţe to 

neumím. Tak jsme si rozdělili, kdo bude co dělat.“ 

Skupina B (chlapec): „Naše nadace se jmenuje Vozíkem na plný plyn. 

Je pro vozíčkáře, aby dostali peníze a mohli si třeba koupit nový vozík. Ve 

skupině jsme pracovali všichni. Jenom jsme se nemohli shodnout na získání 

peněz a potom uţ jsme to nestihli.“ 

Skupina C (dívka): „Kluci s náma nechtěli pracovat, proto jsme to 

musely vymyslet samy. Máme nadaci, která by hledala domovy pro 

bezdomovce. A taky by pomáhala přírodě, aby se nekácely lesy.“ 

Skupina D (v této skupině pracovala dívka, která v úvodu zmínila 

nadaci pro týraná zvířata) (dívka): „Nejdříve jsme vůbec nevěděli, co udělat. 

Ale potom nás napadlo vymyslet nadaci pro týraná zvířata. Neslyšeli jsme, ţe 

se to nesmí. Máme zvířata rádi. Vymýšlela jsem to hlavně já, bavilo mě to.“ 
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3.5 Zhodnocení výstupů projektu 

Dále vyhodnocuji dopisy, které děti ve skupinách psaly příteli Václava 

Fischera - Josefovi (v reflexi historické části, závěr kap. 3.3.1), a 

doporučovaly mu příchod do hospitalu (Příloha 9). Za dopisy následují 

výsledné návrhy nadací. Děti téţ pracovaly ve skupinách ve stejném sloţení. 

Mým cílem nebylo, aby děti v dopisech pouze popsaly, jak probíhá 

ţivot na hospitalu, ale hlavně aby projevily soucit se situací muţe, který 

zůstane sám, bez rodiny, nemůţe uţ pracovat. V dopisech by se měly 

projevit také výhody a pomoc, které zaopatřovací ústav muţům poskytoval. 

V neposlední řadě mi také šlo o pochopení významu památky v 18. století 

jako místa, kde byla lidem sociálně slabším poskytována sociální péče, 

protoţe v té době jim nebyly přidělovány sociální dávky, jak to známe ze 

současnosti.  

Dopis skupiny A 

Na dopise je vidět, ţe ho psaly pečlivé dívky, které na výklad dávaly 

pozor, je úhledně napsaný. Avšak obsahuje pouze objektivní popis chodu 

ţivota v hospitalu – vybavení, stravování, hygienické návyky, poskytované 

sluţby. Vyskytují se zde hlavně informace, které ţákům vyprávěl ve svém 

osobitém výkladu pan průvodce Kolda, coţ bylo pro ţáky ozvláštnění, tyto 

informace si ţáci dobře pamatovali. Dopis je velmi věcný, není v něm ani 

zmínka o tom, ţe by se Václav měl v hospitalu dobře, nevyplývá z něj, ţe mu 

instituce pomohla v jeho těţké ţivotní situaci, nepoukazuje na pochopení 

významu hospitalu z hlediska ojedinělé sociální péče 18. století. Jediná 

subjektivní připomínka je ke kapli, jeţ ţáci povaţují za hezkou. Vzhledem 

k tomu, ţe se kaple a modlení objevuje ve všech dopisech, usuzuji z toho, ţe 

kaple na ţáky zapůsobila.  

Dopis skupiny B 

V druhém dopise se objevuje lítost nad ztrátou ţeny a nad Josefovou 

samotou. Ţáci si nejspíš uvědomují, jak těţké a smutné je někoho ztratit, coţ 
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moţná někteří znají i ze své zkušenosti, nebo se s tím setkali lidé kolem nich. 

Z tohoto důvodu Josefa zvou na pobyt v hospitalu. V dopise je patrné, ţe 

Václav má o Josefa obavy a chce, aby se cítil lépe, proto mu navrhuje, aby 

sem přijel ţít. Jsou zde také vyjádřeny pocit sounáleţitosti a představa 

domova („modlíme se společně“), společnost ostatních chovanců v hospitalu 

Josefovi můţe pomoci překlenout těţké období a smutek. U ţáků se projevila 

velká míra empatie, sociálního cítění, tím právě tento dopis nejvíce naplnil 

mé očekávání. Ţáci nejlépe pochopili hospitalem poskytované sluţby 

v kontextu péče o staré muţe, uvědomili si jeho hodnotu z hlediska sociální 

péče.  

Dopis skupiny C 

Opět se objevuje výčet poskytovaných sluţeb a popis chodu ţivota 

chovanců. Tento dopis na rozdíl od dopisu skupiny A působí pozitivněji, je 

subjektivně zabarvený. Ţáci hospital popisují jako příjemné místo k ţivotu 

(„Mají tu krásnou zahradu…“). Ovšem neukazuje se zde ţádná lítost, 

empatie. Náznak soucitu s Josefovou situací se objevuje jen v první větě, 

kde mu Václav píše, ţe také zůstal sám a situaci vyřešil přestěhováním se do 

Kuksu. Je zde i zmínka o tom, ţe instituce pomáhá – Václav píše „mám se tu 

dobře“. Celý dopis působí tak, ţe se má Václav v hospitalu dobře, nemusí 

moc pracovat a mýt se, vše je zadarmo. Přístup ţáků ve skupině k fungování 

hospitalu je pragmatický, o instituci uvaţují věcně, bez hlubšího zapojení 

emocí. Do dopisu se zde dostala i poznámka o lékárně, kde se za léky, které 

dostanou, nemusí platit.  

Dopis skupiny D 

 Na tomto dopise je vidět, ţe ţáci berou psaní jako legraci. Tím, ţe 

dopis psali společně ve skupině, se zvýšilo riziko ovlivňování se navzájem. 

Takţe pokud jeden vymyslel nějaký „vtip“, ostatní se rádi přidali, bylo to pro 

ně lákavé, kdyţ ví, ţe za to nebude ţádný postih. Nevím, jestli důvodem ke 

zlehčování dopisu je nepochopení funkce hospitalu jako instituce zajišťující 

sociální péči, nebo jestli ţákům přijde trapné psát o starých muţích. 

Zajímavé je, ţe během celého programu se ţáci zapojovali, skupina se mnou 
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spolupracovala. Moţná uţ byli ţáci unavení a potřebovali se tímto způsobem 

uvolnit. Opět je popsán chod hospitalu a poskytované sluţby, jsou zmíněny 

informace, které ţáky zaujaly nejvíce (pivo, víno, cigarety, vonění a 

pudrování se, coţ nahrazovalo denní hygienu).  

Dalšími výstupy, které jsem během realizace projektu získala, jsou 

dětmi navrţené nadace (Příloha 10). V návrzích nadací se mělo projevit, do 

jaké míry se projeví sociální cítění, do jaké míry se děti orientují v oblasti 

sociální pomoci, či jaký tip sociální pomoci bude dětem nejbliţší.  

Nadace skupiny A 

Stejně jako dopis i vytvořený návrh nadace působí úhledně. Dívky 

v této skupině se velice snaţily, nejvíce usilovaly o správné splnění zadání. 

Na jimi vytvořené nadaci je vidět, ţe do určité míry rozvinuté sociální cítění 

mají, myslí na děti bez rodičů, chtějí pro ně oblečení, jídlo, hračky. Projevuje 

se to i na navrţeném logu, které velice působí na city. Avšak o nadacích pro 

opuštěné či týrané děti jsme si povídali společně v úvodu druhé části 

projektu, dívky tedy nevymyslely nic nového, pouze pozměnily předešlé 

informace.   

Nadace skupiny B 

Návrh skupiny B není tak pečlivý a úhledný jako návrh skupiny 

předchozí. Nicméně opět se ukazuje, ţe tito ţáci nejlépe pochopili podstatu 

celého projektu, pochopili, z jakého důvodu jsou nadace zakládány. Na 

základě informací, které se dozvěděli během prohlídky a při povídání 

o nadacích, byli schopni navrhnout nadaci pro úplně jinou skupinu lidí se 

speciálním potřebami - vozíčkáře, o nichţ za celou dobu nebyla zmínka. 

Původně chtěly peníze na nákup nových invalidních vozíků získat závody 

vozíčkářů, ale tuto myšlenku zavrhli prý proto, ţe „by to bylo nespravedlivé, 

kaţdý má jiný vozík, a taky by se mohli při závodech závodníci zranit.“ 

Dalším návrhem potom byla keramická dílna, tento nápad také odmítli. Zde 

byl argument proti velice praktický – vozíčkáři by nemohli ovládat hrnčířský 

kruh. U ţáků se projevilo konkrétní myšlení, uvědomili si praktické souvislosti 

ţivota s postiţením. 
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Nadace skupiny C 

U této skupiny se projevilo, ţe jim je pomoc přírodě bliţší neţ pomoc 

lidem, u dětí pocházejících z malého města či z okolních vesnic je toto 

pochopitelné. Hlavním tématem je podání pomocné ruky přírodě, coţ 

znázorňuje i navrţené logo. Ţáci by chtěli, aby se přestali kácet lesy a lidé 

třídili odpad. Peníze by získali dobrovolnou sbírkou a pouţili je, jak mi bylo 

vysvětleno, na osvětu mezi lidmi. Myšlenka na pomoc lidem se tu také 

objevuje, a to na pomoc lidem bez domova. Účelem nadace by bylo hledání 

domova pro bezdomovce. Tento nápad je ovšem upozaděn přírodou.  

Nadace skupiny D 

Poslední skupina se zpočátku s úkolem trápila. Znovu jsme si spolu 

zopakovali některé informace o nadacích, snaţila jsem se ţáky povzbudit 

k vlastní iniciativě. Nakonec skupina svou nadaci zaměřila na pomoc 

zvířatům, coţ bylo v rozporu se zadáním, také ostatní ţáci s tím nesouhlasili. 

Avšak přesto, ţe v tomto bodě ţáci zadání nedodrţeli, jejich návrh měl 

jasnou strukturu – originální název, přesné vymezení, jakým zvířatům by 

nadace pomáhala, jak by získali peníze i co by za ně pořídili.  
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3.6 Závěrečné hodnocení projektu 

 

V závěrečném hodnocení projektu reflektuji, jestli se jeho realizace 

vydařila podle mých představ, jestli splnila má očekávání a zda si ţáci 

z projektu odnesli to, co bylo zamýšleno. 

Přesto, ţe jsem se podrobněji nedozvěděla, co děti bavilo, co jim 

vyhovovalo a naopak, při jaké aktivitě se necítili komfortně apod., se 

domnívám, ţe projekt je v 5. ročníku ZŠ realizovatelný. Děti uţ mají do jisté 

míry rozvinuté sociální cítění, vědí, ţe ve společnosti se vyskytují lidé, kteří 

potřebují pomoc ostatních. V projektu jsem chtěla, aby se toto cítění 

prohloubilo.  

Historická část proběhla i přes nepříznivé okolnosti (zima v expozici, 

vyhýbání se jiné skupině návštěvníků) podle plánu. Ţáci spolupracovali, 

zapojovali se do připravených činností. Nejvíce je zaujal výklad pana 

průvodce Koldy, coţ se ukázalo ve výsledných dopisech. Zjistila jsem, ţe 

mnou odhadnutý čas byl krátký, proto dále v doporučení navrhuji jeho 

prodlouţení.  

Druhou část, která se zabývá současností a soudobými nadacemi, 

jsem realizovala v lapidáriu a pro své potřeby upravila a zkrátila, a to také 

kvůli nedostatku času. Nedala jsem tolik prostoru dětem nalézt potřebné 

informace, ale spíš jsem uţila formu výkladu a informace jim s doplňujícími 

otázkami předloţila. To se projevilo na výsledku práce ţáků. Návrhy nebyly 

dostatečně propracované, všechny skupiny nestihly promyslet, jak by pro 

svou nadaci sehnali peníze, neproběhla závěrečná diskuze, ve které by 

ostatní skupiny mohly chválit či se jich ptát na dodatečné otázky. Nicméně 

většina ţáků se opravdu vţila do role zřizovatele nadace, bylo vidět, ţe nad 

svým návrhem přemýšleli a uvědomili si, komu je potřeba ve společnosti 

pomoci a jejich návrhy byly přínosné. 

Přestoţe jsem s realizací projektu byla spokojená, téměř se splnila má 

očekávání, nastiňuji dále doporučení, která by vedla k hlubšímu porozumění 

a ke snazšímu plnění stanovených cílů. 
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3.7 Doporučení 

V této části zmiňuji doporučení a úpravy, které bych v projektu 

provedla po jeho částečné realizaci v Hospitalu Kuks. Hlavním cílem bylo 

u ţáků rozvíjet jejich sociální cítění na základě poznatků o původním záměru 

zakladatele barokní památky Hospital Kuks.  

Lektorům, kteří by projekt realizovali, bych doporučila, aby se více neţ 

na samotnou památku zaměřili právě na poskytovanou sociální péči. 

Doporučuji, aby ţáky upozornili na fakt, ţe v 18. století zdravotně postiţení 

lidé či lidé sociálně slabší nedostávali sociální dávky, jako v dnešní době, 

proto je tento čin hraběte Františka Antonína Šporka tak výjimečný. Aby 

během historické části projektu stále odkazovali na péči, jeţ byla 

poskytována muţům, o které se neměl kdo postarat. Ţáci by se měli vcítit do 

jejich situace a ocenit hodnotu pro ně zaloţené hospitální nadace. Ke splnění 

tohoto cíle bych navrhla více vyuţít osobu Václava Fischera jako reálnou 

osobu, která v hospitalu v 18. století ţila, častěji na něj odkazovat, ukázat 

jeho ţivot na hospitalu. 

Do návrhu projektu jsem vloţila také poznávání památky z hlediska 

jejího uměleckého významu, coţ bych omezila jak z důvodu úspory času, tak 

také proto, aby umělecký význam nepřeváţil význam sociální. Z toho 

vyplývají tato řešení: 

o krácení historického výkladu v evokační fázi historické části 

o  vynechání úkolu 1) (hledání znaků baroka) v kostele (lektor je případně 

dle času můţe zmínit, ale větší důraz klade na informaci, ţe se chovanci 

do kostela chodili společně modlit a děkovat Františku Antonínu Šporkovi 

za zaloţení hospitalu)  

o úprava pracovního listu v lékárně (zestručnění Příloha 5), zmínka 

o pomoci chovanců milosrdným bratrům s výrobou léků, které se 

prodávaly, a tím se získávaly peníze na provoz nadace  

o změna úkolu v refektáři (domnívám se, ţe dodatečně přidaný úkol 

směřuje ke stanoveným cílům projektu, ţáci by si měli uvědomit, ţe staří 
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muţi nezůstali sami a další výhody instituce) - ţákům je přečten text 

(Příloha 3), a s vyuţitím metody čtyři rohy177 odpovídají na otázky: 

1. Co za potraviny mohlo být podáváno k jídlu v refektáři v 18. století? 

2. V čem podle tebe spočívaly výhody ţivota chovanců v hospitalu? 

3. Jsou i v současné době lidé, kteří potřebují pomoc ostatních? Uveď příklady. 

4. Jak můţeme lidem, jako byli chovanci v hospitalu, pomáhat v dnešní době? 

- společná diskuze, učitel doplňuje informace svým výkladem, upozorňuje 

ţáky, ţe stravu dostávali chovanci zdarma z výnosů nadace 

o individuální závěrečné psaní dopisu příteli – ţáci se nebudou tolik 

ovlivňovat jako při psaní ve skupině (viz. dopis skupiny D – Příloha 10) 

K dalším úpravám mého původního návrhu by patřilo prodlouţení 

celkového času projektu na 6 – 7 hodin. Na historickou část bych přidala 

jednu aţ dvě vyučovací hodiny, zjistila jsem, ţe přesuny z jednoho prostoru 

do dalšího trvají déle, neţ jsem si představovala, i samotné plnění úkolů 

vyţadovalo více času. Čas v druhé části bych také prodlouţila o jednu aţ dvě 

vyučovací jednotky, ţáci by tudíţ měli více času na promyšlení vlastní 

nadace, a také na návrh na získání příspěvků na její provoz. 

                                                      
177

 Metoda programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Ţáci pracují ve skupinkách, 
postupně obchází čtyři papíry umístěné ve čtyřech rozích místnosti, na kaţdém papíru je 
napsaná jedna otázka. Ţáci se ve skupině domluví a píší společnou odpověď.  
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo představit Hospital Kuks – barokní 

památku ve východních Čechách, a vymyslet výchovně vzdělávací projekt 

pro ţáky ze 4. a 5. ročníků základní školy. Ten si kladl za cíl seznámit ţáky 

s Hospitalem Kuks především z hlediska sociální péče, kterou zaopatřovací 

ústav od poloviny 18. století poskytoval. Na základě poznatků z 18. století by 

poté mělo dojít k rozvíjení sociálního cítění u dětí z 1. stupně ZŠ, které si 

díky projektu uvědomí význam pomoci sociálně či zdravotně oslabeným 

lidem ve společnosti.  

V první, historické části práce jsem stručně popsala období baroka 

v českých zemích a jeho umění, abych nastínila dobu, ve které došlo 

k vybudování a zprovoznění hospitalu. Dále jsem se zabývala rodem Šporků, 

neboť z tohoto rodu pocházel hrabě František Antonín Špork, osvícený muţ, 

z jehoţ iniciativy tento ústav pro staré, jiţ práceneschopné muţe vznikl. 

Historická část se mi psala velice dobře. Zjistila jsem, ţe spoustu věcí jsem 

dosud nevěděla, a to mě motivovalo k hlubšímu prozkoumávání dějin 

budovy. O historii objektu v 18. století bylo v průběhu let napsáno mnoho 

publikací, se sháněním literatury jsem tedy neměla problémy. Některé 

z publikací je moţné nalézt v knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, 

kde jsem si knihy půjčovala. S otázkou ohledně výběru publikací jsem se 

také mohla obrátit na zaměstnance hospitalu, s nimiţ jsem historickou část 

textu konzultovala, aby uvedené informace byly přesné a pravdivé. Ovšem 

o vnitřním řádu hospitalu, o jeho fungování a o novodobější historii je 

sepsáno velmi málo, tudíţ tyto informace jsou v textu pouze letmé. 

V didaktické části práce jsem vycházela z Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání. Po stručné charakteristice programu jsem 

vybrala vzdělávací oblast Člověk a jeho svět a průřezové téma Osobnostní a 

sociální výchova, které jsem hlouběji popsala. Následnou kapitolu jsem 

věnovala výchovně vzdělávacímu projektu. Čerpala jsem především 

z publikace Učíme v projektech, se kterou se mi velmi dobře pracovalo, 
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neboť je zde projekt popsán srozumitelně a obsahuje vše, co je potřeba 

vědět před přípravou projektu.  

Praktická část obsahuje charakteristiku, návrh a popis částečné 

realizace projektu Nadace v minulosti a dnes očima dětí. V úvodu tohoto 

úseku práce je projekt charakterizován, popisuji, k čemu by mohl v budoucnu 

slouţit. Doufám totiţ, ţe by mohl být ve výhledu několika let vyuţit Národním 

památkovým ústavem v rámci projektu Kuks – Granátové jablko v edukačním 

centru na Hospitalu, čehoţ bych si moc povaţovala, bylo by to pro mě velké 

zadostiučinění. 

Vymýšlet projekt pro mě bylo novou, ale přínosnou zkušeností. Během 

studia na pedagogické fakultě jsem se s výchovně vzdělávacím projektem 

několikrát setkala, avšak vţdy pouze teoreticky. Příprava projektu 

v diplomové práci pro mě bylo tedy velkou výzvou. Při studiu literatury jsem 

se začala na samotné tvoření projektu velice těšit. Postupem času jsem však 

zjišťovala, ţe vytvářet projekt není jednoduché. Klade vysoké nároky na 

člověka připravujícího projekt. A to jak z hlediska času – tvůrce projektu by 

měl promyslet téma, cíle a další, připravit pomůcky, tak z hlediska zařazení 

aktivit, které by měly být vybrány takovým způsobem, aby ke splnění daných 

cílů vedly. Projekt jsem několikrát předělávala, přepisovala, měnila aktivity i 

jejich pořadí, aţ z toho vyšla tato výsledná verze. 

Přála bych si, aby v mé práci našli inspiraci učitelé, kteří chtějí u svých 

ţáků rozvíjet sociální cítění, jenţ chtějí, aby ze současné generace ţáků 

vyrostli občané, kteří nebudou lhostejní k lidem vyţadujících pomoc 

ostatních. Budu ráda, kdyţ projekt poslouţí také těm pedagogům, kteří chtějí 

svoji výuku obohatit návštěvou  významného místa v České republice.  
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(podobizna);  KUKS 

Příloha 3 

Jídlo bylo podáváno třikrát denně. Muţi se stravovali ve společné 

jídelně, kam je přivolával zvonek. Ráno dostávali polévku s chlebem, 

v poledne maso s přílohou a večer opět polévku. Později byla polévka 

nahrazena kávou. Kromě toho jim byl přidělen chléb, pivo, zelenina a ovoce, 

mléko, maso, máslo, vejce, sýr a další nezbytné potraviny. O svátcích a při 

různých slavnostních příleţitostech bylo chovancům přilepšeno například 

moučníkem. Kaţdý chovanec dostával drobné kapesné. Při jídle se muţům 

předčítalo z knihy Křesťanský rok. 

Na sobě nosili chovanci stejnokroj z tmavozeleného sukna s kabáty 

bez límců, s krátkými kalhoty, šedými punčochami a nízké střevíce. Kolem 

krku měli bílou vázanku. Museli dbát na to, aby jejich oděv byl vţdy čistý. 

Chovanci se nesměli hádat, nadávat si, pouţívat hrubé výrazy, opíjet se, 

naopak spolu měli ţít v míru a pomáhat si. Pokud chovanec hospitální řád a 

své povinnosti nedodrţoval, byl potrestán sníţením přídělu kapesného či 

jídla. V případě, ţe se jeho chování nelepšilo, mohl být i vyloučen. 

Příloha 4 

LÉKÁRNA 

Lékárna, nazývající se „U granátového jablka“, je druhá nejstarší 

barokní lékárna ve střední Evropě. Začala fungovat v roce 1743, v roce 1744 

začala lékárna prodávat léky do okolí. Chovanci hospitalu měli léky zdarma. 

Na paměť převzetí lékárny řádem Milosrdných bratří byli odlity hmoţdíře se 

znakem řádu – granátovým jablkem – a s letopočtem počátku fungování 

lékárny. Poslední lékárník, který v lékárně působil, odešel v roce 1938. 

Lékárna fungovala do roku 1945.  

Vnitřní zařízení lékárny a výzdoba pochází z první poloviny 18. století. 

Podélným rozčleněným skříňkám se říká repositoria. Skříňky vypadají, ţe 

jsou z mramoru. Není tomu tak. Jsou dřevěné s polychromií, která 
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napodobuje mramor. Polychromie je malba, vyuţívaná k zesílení 

dekorativního účinku. Uprostřed lékárny se nachází lékárenský stůl, opatřený 

četnými zásuvkami na ukládání a výdej léků, se nazývá tára.  Z táry vyrůstá 

ţelezný tepaný Strom ţivota, který slouţil k zavěšování lékárenských ručních 

vah.  

Léky se neukládaly pouze do zásuvek, ale především do lékárenských 

nádobek, jimţ se říká stojatky. Ty jsou dřevěné, porcelánové, keramické a 

skleněné. Do dřevěných (v lékárně červené) se ukládala léčiva pevná a 

prášková. Tekuté léky a masti byly uchovávány ve stojatkách keramických a 

porcelánových. Tyto nádobky se zpravidla uzavíraly zvířecí blanou nebo 

papírem převázaným motouzem. V první polovině 19. století se začaly 

pouţívat stojatky skleněné pouţívané na ukládání tablet. Silně účinná léčiva 

a jedy byly uchovávány v uzamčených prosklených skříňkách.  

Strop lékárny je zdoben freskou. Freska je nástěnná malba, první 

fresky se objevují v době renesance v Itálii. V době baroka se rozšířila do 

všech evropských zemí. Freska zobrazuje Jeţíše Krista jako lékárníka v 

lékárně, ke kterému přicházejí Milosrdní bratři v čele se svým zakladatelem 

sv. Janem z Boha.  

Nade dveřmi je umístěna hlava bájného jednoroţce, hlava je dřevěná 

a roh pochází z mořského kytovce narvala. Prášek z tohoto roku byl kdysi 

ceněn jako léčivý prostředek proti všem hadím jedům a uštknutím. 

Jednoroţec býval častou výzdobou barokních lékáren. Příkladem je 

klatovská lékárna, která nese název „U bílého jednoroţce“.  
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Příloha 5 

PRACOVNÍ LIST – LÉKÁRNA 

1) Jak se lékárna jmenuje? Proč?  

  ___________________________________________________________  

  ___________________________________________________________  

2) Jak se nazývá stůl uprostřed lékárny? Jak se nazývá strom, který z ní 

vyrůstá? Vymyslete a napište aspoň tři vyuţití tohoto stromu. 

  ___________________________________________________________                   

  ___________________________________________________________  

  ___________________________________________________________  

  ___________________________________________________________  

3) Co je to freska? Kde se v lékárně objevuje? Jaké osoby jsou na ní 

znázorněné? 

  __________________________________________________________  

  __________________________________________________________  

Potkali jste uţ fresky v hospitalu i jinde neţ v lékárně? 

  __________________________________________________________  

4) Co bylo uzamykáno do prosklené skříně? Proč? 

  ___________________________________________________________  

  ___________________________________________________________  

5) Z jakého ţivočicha pochází roh nad vchodem? 

  ___________________________________________________________ 
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PRACOVNÍ LIST – LÉKÁRNA (řešení) 

1) Jak se lékárna jmenuje? Proč?  

U Granátového jablka – podle znaku řádu Milosrdných bratří, kteří se o 

lékárnu starali. 

2) Jak se nazývá stůl uprostřed lékárny? Jak se nazývá strom, který z ní 

vyrůstá? Vymyslete a napište aspoň tři vyuţití tohoto stromu. 

Stůl se nazývá tára, vyrůstá z něj Strom ţivota. 

Zavěšování lékárenských ručních vah, nůţek, předpisů a receptů.. 

3) Co je to freska? Kde se v lékárně objevuje? Jaké osoby jsou na ní 

znázorněné? 

Freska je nástěnná malba, v lékárně se objevuje na stropě. Jsou na ní 

znázornění milosrdní bratři a Jeţíš Kristus. 

Potkali jste uţ fresky v hospitalu i jinde neţ v lékárně? 

Ano, na stěnách dolní chodby a v malé boční kapli, také na stropě v místnosti 

před lékárnou. 

4) Co bylo uzamykáno do prosklené skříně? Proč? 

Do prosklené skříně se uzamykaly velmi silné léky a jedy, aby k nim neměl 

přístup nikdo nepovolaný (například, děti ovšem můţou vymyslet jiná 

odůvodnění). 

5) Z jakého ţivočicha pochází roh nad vchodem? 

Roh na vchodem pochází z mořského kytovce narvala. 
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Příloha 6 

Milý Václave, 

s lítostí Ti musím oznámiti, že zesnula mi žena. Byla už dlouho nemocná, 

přesto jsem velmi zarmoucen. Zůstal jsem tu v chaloupce osamocen, děti jsme 

neměli, mí  drazí rodiče už jsou dávno po smrti a bratr padl, když jsme spolu 

bojovali na bojišti. Nevím teď, co si počnu. Pracovat už nemohu, nohy ani ruce mi 

už neslouží. Proto Tě, drahý příteli, prosím o radu. Vím, že jsi byl v téže situaci, 

tedy zajisté mi doporučíš, co bych měl udělat.  

      S pozdravem 

      tvůj přítel Josef K. 

Příloha 7 

NADACE 

POJEM NADACE 

Jak uvádí ve svém textu Hloušek (2006), nadace je „účelové sdruţení 

majetku zřízené za účelem dosahování obecně prospěšného cíle.“178 

Přičemţ obecně prospěšným cílem myslí zvláště rozvoj duchovních hodnot, 

ochranu lidských práv či dalších humanitárních hodnot. Dále uvádí ochranu 

kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu. 

Nadace je právnická osoba, která působí v tzv. neziskovém sektoru a 

vyuţívá k předem stanovenému obecně prospěšnému cíli nadační jmění 

stanovené nadační listinou.  

VZNIK A ČINNOST NADACE 

Nadace můţe být zaloţena právnickou nebo právně způsobilou 

fyzickou osobou, vzniká sepsáním nadační listiny. Nadační listina má buď 

podobu smlouvy, pokud jsou dva a více zakladatelů, nebo závěti či 
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notářského zápisu v případě, ţe je zakladatel jediný. Nadační listina 

obsahuje údaje o zřizovateli, název nadace a její účel, výši majetkového 

vkladu. Informace, které je třeba v listině uvést, stanovuje zákon179. Aby 

došlo k platnému vzniku nadace, musí ta být zapsaná do rejstříku nadací a 

nadačních fondů (neboli nadační rejstřík).  

Nadační jmění (jistina) je tvořeno peněţitými prostředky, cennými 

papíry, nemovitými a movitými věcmi nebo majetkovými hodnotami, jeho 

minimální výše je 500.000 Kč. Z jeho výnosů jsou udělovány nadační 

příspěvky. Musí být zaznamenáno v nadačním rejstříku. 180 

 Účelu nadace dosahuje tak, ţe přerozděluje získané příspěvky 

třetím osobám formou nadačních příspěvků. Zaměřuje se na rozvoj a 

podporu kultury, pomoc handicapovaným lidem, pomoc starým lidem a lidem, 

kteří nemají kde bydlet, tedy na oblasti, které nejsou ve středu zájmu většiny 

populace. „Nadace a nadační fondy provádějí takovou činnost, která je 

obecně prospěšná a ţádoucí pro společnost, ovšem zároveň jde proti 

obecným proudům a trendům ve společnosti, která je zaměřena na 

rozšiřování majetku a blahobytu.“181 

 Do stanovené lhůty 30 dnů od vzniku nadace je správní rada, 

statutární orgán nadace, povinna sepsat podmínky, za kterých je přiznán 

nadační příspěvek. Ten musí být vyuţit ve shodě s podmínkami. Pokud se 

tak nestane, příjemce musí příspěvek vrátit. Příjemce má povinnost na 

poţádání prokázat, jak a na co příspěvek pouţil. Nadace získává prostředky 

pořádáním loterií, tombol a veřejných sbírek, organizováním kulturních, 

společenských, sportovních a vzdělávacích akcí, coţ je povolená 

podnikatelská činnost nadace.  

 VEŘEJNÉ SBÍRKY 

„Veřejnou sbírkou chápe zákon získávání a shromaţďování 

dobrovolných peněţitých příspěvků od předem neručeného okruhu 
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přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel.“182 Je nutné 

sbírku předem nahlásit u krajského úřadu, a to nejpozději 30 dní před 

konáním akce. Veřejnou sbírku je moţné uskutečnit formou shromaţďování 

příspěvků na předem vyhlášeném bankovním účtu či sběracími listinami. 

Dalšími moţnostmi jsou prodej vstupenek na veřejné kulturní, společenské, 

sportovní vystoupení či pronájem telefonní linky. V neposlední řadě je 

vyuţívána forma vybírání peněz do pokladniček.183 
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Příloha 8 
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Příloha 9 

Dopis skupiny A 

 

Dopis skupiny B 
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Dopis skupiny C 

 

Dopis skupiny D 
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Příloha 10 

Nadace skupiny A 
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Nadace skupiny B 
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Nadace skupiny C 

 

Nadace skupiny D 
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Příloha 11 

Kritéria hodnocení skupinové práce: 

1. Na skupinové práci jsem se podílel 

často a bez zaváhání – někdy – jen zřídka – rušil jsem práci skupiny 

2. Při práci jsem se drţel tématu 

vţdy – převáţně – párkrát jsem změnil téma – stále jsem měnil téma 

3. Navrhoval jsem uţitečné nápady, které se skupině hodily 

neustále – často – zřídka – ţádny jsem nenavrhl 

4. Vyjadřoval jsem ostatním uznání a pochvalu za jejich nápady 

neustále – často – zřídka – nikoho jsem nepochválil 

5. Práce ve skupině pro mě byla příjemnou zkušeností 

souhlasím – spíš souhlasím – spíš nesouhlasím - nesouhlasím184 
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